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§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 3.313,7 4.350,0 1.036,3
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... 530,5 530,5 -
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 5.871,9 5.885,1 13,2

Heraf anlægsbudget ....................................................... 3.207,9 3.221,1 13,2
Indtægtsbudget ....................................................................... 5.439,5 0,2 5.439,7

Fællesudgifter ........................................................................................... 303,0 0,1
29.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 303,0 0,1

Energi og forsyning .................................................................................. 9.054,6 5.357,2
29.21. Fællesudgifter .................................................................................. 1.312,8 5.125,6
29.22. Forskning og udvikling ................................................................... 214,6 -
29.23. Efterforskning og indvinding af energi mm. ................................. - 6,8
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser ................. 1.339,6 224,8
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) ................................. 6.169,1 -
29.27. International miljøstøtte .................................................................. 18,5 -

Meteorologi ............................................................................................... 385,1 164,6
29.31. Meteorologi ..................................................................................... 385,1 164,6

Geologisk forskning og undersøgelser ................................................... 280,5 151,1
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser ........................................... 280,5 151,1

Kort og geodata ........................................................................................ 171,7 177,0
29.61. Kort og geodata .............................................................................. 171,7 177,0

Dataforsyning ............................................................................................ 570,9 639,2
29.71. Dataforsyning og Infrastruktur ....................................................... 436,4 78,6
29.72. Tele .................................................................................................. 134,5 560,6
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Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 2.212,4 5.957,0
Interne statslige overførsler ....................................................................... 7,6 49,7
Øvrige overførsler ...................................................................................... 8.529,1 469,3
Finansielle poster ....................................................................................... 16,7 13,2
Aktivitet i alt .............................................................................................. 10.765,8 6.489,2
Årets resultat .............................................................................................. -2,7 -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -817,8 -817,8
Bevilling i alt ............................................................................................. 9.945,3 5.671,4

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (Driftsbev.) ..................................................... 172,1 -
03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og sko-

ve (Reservationsbev.) .............................................................. - -
79. Reserve og budgetregulering (Driftsbev.) .............................. 130,8 -

Energi og forsyning

29.21. Fællesudgifter
01. Energistyrelsen (Driftsbev.) .................................................... 443,8 -
02. Forsyningstilsynet (Driftsbev.) ............................................... - -
04. Salg af CO2-kvoter ................................................................. 0,2 4.824,4
05. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser .... - -
07. Klimarådet (Driftsbev.) ........................................................... 25,1 -
08. Puljer til eksportfremme (tekstanm. 123) (Reservationsbev.) 12,0 -
11. Provenu fra salg af danske VE-andele ................................... - -
12. Engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekil-

der omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæso-
nen 2021-2022 (Lovbunden) ................................................... 530,5 -

13. Pulje til strandede omkostninger til forbrændingsanlæg
(Anlægsbev.) ............................................................................ - -

29.22. Forskning og udvikling
01. Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.) ...................... 214,6 -
02. Green Labs DK (Reservationsbev.) ........................................ - -

29.23. Efterforskning og indvinding af energi mm.
03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder .................. - 0,1
04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter ...... - -
06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S .......................... - 6,7
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29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser
01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske

projekter (tekstanm. 112) (Reservationsbev.) ........................ 5,8 -
02. Energilagring (tekstanm. 127 og 134) (Reservationsbev.) .... - -
08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
10. Pulje til skrotningspræmie for olie- og gasfyr

(Reservationsbev.) ................................................................... 38,9 -
14. Infrastruktur til transport (tekstanm. 115 og 133)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
16. Geotermi og store varmepumper (Reservationsbev.) ............ - -
17. Bølgekraftprojekter (Reservationsbev.) .................................. - -
18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120)

(Reservationsbev.) ................................................................... 27,3 -
19. Vedvarende energi til proces (Reservationsbev.) ................... - -
21. Biogas (til transport og proces) (Lovbunden) ........................ 67,1 -
23. Store varmepumper til fjernvarme (Reservationsbev.) .......... - -
24. National ordning for geotermi (Reservationsbev.) ................ 13,6 13,2
25. Pulje til fremme af avancerede biobrændstoffer

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
26. Moms på tilskud til vedvarende energi inden for delloft for

driftsudgifter (Lovbunden) ...................................................... - -
27. Tilskud til energibesparelser (Reservationsbev.) ................... 884,6 119,1
30. Håndtering af grundbeløbets ophør (tekstanm. 125)

(Reservationsbev.) ................................................................... 1,6 -
31. Pulje til håndtering af strandede omkostninger (tekstanm.

126) (Reservationsbev.) .......................................................... - -
32. Tilskud til udrulning af fjernvarme (tekstanm. 129)

(Reservationsbev.) ................................................................... 195,3 72,7
33. Tilskud til afkobling af gasnettet (tekstanm. 130)

(Reservationsbev.) ................................................................... 101,2 19,8
34. Tilskudspulje til energirenoveringer i offentlige bygninger

(kommuner og regioner) (tekstanm. 131) (Reservationsbev.) - -
35. Pulje til støtte af lokale energifællesskaber (tekstanm. 135)

(Reservationsbev.) ................................................................... 4,2 -
36. Tilskudsordning til PtX-projekter (Lovbunden) ..................... - -

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)
01. Tilskud til fremme af decentral kraftvarme og udnyttelse af

biobrændsler (Reservationsbev.) ............................................. - -
04. Tilskudsordninger vedrørende biogasanlæg

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksom-

heder (Lovbunden) .................................................................. - -
09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas (Lovbunden) 2.664,0 -
10. Udgifter til el-PSO (Anlægsbev.) ........................................... - -
12. Tilskud til vedvarende energi (Lovbunden) ........................... - -
14. Udbetalinger til PSO-ordninger (Lovbunden) ........................ - -
15. Moms på tilskud til vedvarende energi uden for udgiftsloft

(Lovbunden) ............................................................................ 1.147,9 -
17. Screening og forundersøgelser til udbud af havvind

(Reservationsbev.) ................................................................... 17,5 -
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19. Markedsbaseret tilskudspulje til fangst og lagring af CO2
(Lovbunden) ............................................................................ - -

20. Biogas og andre grønne gasser (opgradering, transport og
proces) ifm. Klimaaftalen (Lovbunden) ................................. - -

21. Tilskud til anlægsinvestering i Nordic Sugar (tekstanm. 132)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -

22. Tilskud vedrørende havvind (Lovbunden) ............................. 440,6 -
23. Tilskud vedrørende landvind (Lovbunden) ............................ 152,6 -
24. Tilskud vedrørende vind diverse (Lovbunden) ...................... 10,7 -
25. Tilskud vedrørende solceller (Lovbunden) ............................. 24,3 -
26. Tilskud vedrørende biomasse (Lovbunden) ........................... 1.144,6 -
27. Tilskud vedrørende biogas (Lovbunden) ................................ 232,9 -
28. Tilskud vedrørende teknologineutrale udbud (Lovbunden) ... 27,6 -
29. Tilskud vedrørende decentral kraftvarme (Lovbunden) ......... - -
30. Tilskud vedrørende øvrige kategorier (Lovbunden) .............. 1,3 -
31. ELFORSK (Reservationsbev.) ................................................ 25,0 -
32. Teknologineutral pulje til CO2-fangst mv. (Lovbunden) ...... 280,1 -

29.27. International miljøstøtte
02. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) 18,5 -
03. Klimaprojekter i udviklingslande (Reservationsbev.) ............ - -

 Meteorologi

29.31. Meteorologi
01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 114)

(Driftsbev.) .............................................................................. 157,7 -
02. Tilskud til internationale organisationer (Reservationsbev.) . 69,7 -
04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter ........................ - 6,9

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser
01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og

Grønland - GEUS (Statsvirksomhed) ..................................... 129,4 -

Kort og geodata

29.61. Kort og geodata
01. Geodatastyrelsen (Statsvirksomhed) ....................................... 39,9 -
02. Udstykningsafgift .................................................................... - 47,9

 Dataforsyning

29.71. Dataforsyning og Infrastruktur
01. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (tekstanm. 103

og 118) (Statsvirksomhed) ...................................................... 357,8 -

29.72. Tele
01. Frekvensauktioner ................................................................... - 377,9
02. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 118) ...................... - 182,7
03. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. (tekstanm.

119) (Reservationsbev.) .......................................................... 97,0 -
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04. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland
(Reservationsbev.) ................................................................... 37,5 -

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 29.27.02.
Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at

fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal
fremlægge for tilskuddets anvendelse. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan herunder
fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering
vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank
eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden doku-
mentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling,
at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af klima-, energi- og forsyningsministeren
stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette klima-, energi- og forsyningsmini-
steren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud
eller for klima-, energi- og forsyningsministeren kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller
delvist bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvist skal tilbagebetales, hvis
ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet, eller hvis de forhold, hvorpå tilsagnet er givet,
ændres.

Nr. 103. ad 29.71.01.
Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. marts 1973 var ansat i Søkortar-

kivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortpro-
duktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen (pr. d. 1. januar 2013 Geodatastyrelsen og nu pr. d. 1.
januar 2016 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur), De Nationale Geologiske Undersøgel-
ser for Danmark og Grønland samt Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, Natursty-
relsen og Miljøstyrelsen uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven
(lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret, jf. LBK nr. 254
af 19. marts 2004).

Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat
på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Bo-
ligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen (pr. d. 1. januar 2013 Geodatastyrelsen og
nu pr. d. 1. januar 2016 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur), De Nationale Geologiske
Undersøgelser for Danmark og Grønland samt Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning,
uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Nr. 104. ad 29.24.08.
Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om støtte til forsøg

med elbiler og plug-in hybridbiler i afgrænsede flåder af køretøjer. Forsøgsordningen admini-
streres som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indsende ansøgning.

Stk. 2. Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter kriterier for støtte, der bl.a. skal
sikre, at der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende bl.a. tekniske, organisatoriske,
økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler og evt. plug-in hybridbiler i
praksis samt vedrørende forsyning med elektricitet som drivmiddel.



8 § 29.

Stk. 3. Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler
for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Klima-, energi-
og forsyningsministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning og udvælgelse af
tilskudsmodtagere og om udbetaling af tilskud, herunder acontoudbetaling, kontrol, regnskab og
revision, klageadgang mv. samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 108. ad 29.24.08.
En person, der får stillet en elbil eller plug-in hybridbil til rådighed til privat benyttelse i en

forsøgsperiode på maksimalt seks måneder, er ikke skattepligtig af privat rådighed over den på-
gældende elbil eller plug-in hybridbil efter statsskattelovens og ligningslovens bestemmelser
herom, såfremt elbilen eller plug-in hybridbilen er stillet til rådighed som led i forsøgsordning
for elbiler, jf. BEK nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler,
med senere ændringer for så vidt angår muligheden for, at der som led i forsøgsordningen også
vil kunne inddrages erfaringer med plug-in-hybrid biler.

Stk. 2. Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskud bortfalder helt eller delvist i henhold til be-
kendtgørelsens § 10. Det sker fra tidspunktet for Energistyrelsens afgørelse herom, jf. dog stk.
3.

Stk. 3. Skattefritagelsen bortfalder fra tidspunktet for forsøgsperiodens start, hvis tilskuddet
bortfalder helt eller delvist i henhold til stk. 2, og elbilen/plug-in hybridbilen er stillet til rådighed
som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig ind-
flydelse på egen aflønningsform.

Nr. 112. ad 29.24.01.
Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler vedrørende regn-

skab og revision for Samsø Energiakademi og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi med
henblik på at yde driftstilskud.

Nr. 114. ad 29.31.01.
Danmarks Meteorologiske Institut kan opkræve et rykkergebyr på 100 kr. for erindringsskri-

velser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender.

Nr. 115. ad 29.24.14.
Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele

tilsagn om støtte til etablering og administration af strategiske partnerskaber for el, gas og brint
til transport. Støtten omfatter herunder nødvendige omkostninger til infrastruktur, køretøjer samt
andre nødvendige projektomkostninger.

Stk. 2. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskuds-
ordningens gennemførelse og administration, herunder regler for afgrænsning af de tilskudsbe-
rettigede foranstaltninger og aktiviteter, støttemodtagere, ansøgningens form, opgørelse og be-
regning af støtteberettigede omkostninger, vilkår og evt. loft for tilskud, udvælgelse og priorite-
ring af tilskudsmodtagere, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation
for udgifter til det ansøgte, bortfald og tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af
vilkår, herunder renter, tilskuddets størrelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskuds-
ordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang mv.

Stk. 4. Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens
ikrafttræden.

Nr. 118. ad 29.71.01. og 29.72.02.
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige

udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtydelser, som Sty-
relsen for Dataforsyning og Infrastruktur har tildelt eller tildeler numre, nummerserier, koder eller
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adresser, jf. § 25 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. LBK nr. 128 af 7.
februar 2014, som ændret ved lov nr. 1833 af 8. december 2020:
1) For et 12-cifret nummer 0,02 kr.
2) For et 8-cifret nummer 2,00 kr.
3) For et 6-cifret nummer 200 kr.
4) For et 5-cifret nummer 2.000 kr.
5) For et 4-cifret nummer 20.000 kr.
6) For et 3-cifret nummer 200.000 kr.
7) For DNIC-kode 20.000 kr.
8) For 1/10 DNIC-kode 2.000 kr.
9) For MNC-kode 20.000 kr.
10) For IIN-nummer 20.000 kr.
11) For ADMD-adresse 2.000 kr.
12) For ISPC-kode 150.000 kr.
13) For NSPC-kode 200 kr.
14) For MNC-kode til forsøgsdrift 2.000 kr.
15) For ISPC-kode til forsøgsdrift 20.000 kr.

Stk. 2. Afgifterne opkræves første gang ved tildeling og i øvrigt hvert år pr. 1. januar eller
snarest muligt efter vedtagelsen af de årlige bevillingslove. Afgifterne betales pr. påbegyndt
kvartal.

Stk. 3. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet opkræver frekvensafgifter for anvendelse af
frekvenser i henhold til § 50 i lov om radiofrekvenser, jf. LBK nr. 151 af 27. januar 2021. Klima-,
Energi- og Forsyningsministeriet opkræver en frekvensafgift hos indehavere af tilladelser til at
anvende radiofrekvenser. Frekvensafgifterne udgøres dels af en fast brugsafgift på 600 kr. og dels
af en variabel afgift. Frekvensafgifter opkræves årligt for samtlige tilladelser samt for nyudste-
delser, og afgifterne opkræves forud i det kalenderår, hvori tilladelsen gælder. Den variable afgift
er afhængig af, hvilken afgiftsgruppe tilladelsen tilhører, samt hvilke frekvenser og hvilken
båndbredde, der er udstedt tilladelse til. Tilladelserne inddeles i ni afgiftsgrupper, jf. nr. 1-9.

1) Afgiftsgruppe 1 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdæk-
kende eller til geografisk afgrænsede områder (fladeanvendelse) til brug for mobilsystemer eller
faste tjenester. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 1 tager udgangspunkt i en landsdækkende til-
ladelse. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften for-
holdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen
på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 1 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. landsdækkende net

Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner
0-470 56.405
>470-1.000 112.811
>1.000-3.000 56.405
>3.000-9.500 5.640
>9.500-33.400 564
>33.400-57.000 282
>57.000 94

2) Afgiftsgruppe 2 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til brug fra en konkret sen-
deposition. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 2 tager udgangspunkt i en enkelt sendeposition.
Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til
antallet af sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 2 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. sendeposition
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Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner

0-470 5.531
>470-1.000 5.531
>1.000-3.000 2.766
>3.000-9.500 277
>9.500-21.000 11
>21.000-33.400 6
>33.400-57.000 3
>57.000 1

3) Afgiftsgruppe 3 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er kanalinddelt med en
kanalafstand på 25 kHz til brug fra en konkret sendeposition eller inden for et geografisk af-
grænset område (fladeanvendelse), og hvortil der er knyttet et antal mobile enheder til frekven-
sanvendelsen. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager udgangspunkt i en kanal á 25 kHz på
en konkret sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner i kanaler á 25 kHz
eller flere 25 kHz-kanaler på én sendeposition, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet
af sendepositioner og antallet af 25 kHz-kanaler. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager end-
videre udgangspunkt i, hvorvidt der til tilladelsen er knyttet færre eller flere end 30 mobile en-
heder. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 3 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. 25 kHz pr. sendeposition

Frekvensbånd, MHz (< eller lig med 30 mobile enheder) Afgift i kroner
0-470 52
>470-1.000 52
>1.000-3.000 26
>3.000-9.500 3
>9.500-33.400 3
>33.400 3

Frekvensbånd, MHz (> 30 mobile enheder) Afgift i kroner
0-470 208
>470-1.000 208
>1.000-3.000 104
>3.000-9.500 12
>9.500-33.40 12
>33.400 12

4) Afgiftsgruppe 4 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til en radio-
frekvens eller et frekvensbånd, hvor anvendelsen ikke er særligt koordineret i forhold til andre
brugere af den samme radiofrekvens eller i det samme frekvensbånd. Afgiftsstørrelsen for af-
giftsgruppe 4 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften
i afgiftsgruppe 4 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. tilladelse

Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner
0-470 1.593
>470-1.000 3.186
>1.000-3.000 1.593
>3.000-9.500 159
>9.500-33.400 16
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>33.400 8

5) Afgiftsgruppe 5 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til brug af
landsdækkende digitalt tv, DTT-sendenet (Digital Terrestrial Television). Afgiftsgruppe 5 omfat-
ter tillige tilladelser, som er udstedt til konkrete kanaler til brug for digitalt tv. Afgiftsstørrelsen
for afgiftsgruppe 5 tager udgangspunkt i et landsdækkende sendenet bestående af 17 hovedsen-
dere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne.
Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af ka-
naler i forhold til 17 kanaler. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 5 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende DTT-sendenet

Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner

0-470 1.579.782
>470-1.000 3.159.565

6) Afgiftsgruppe 6 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdæk-
kende eller til geografisk afgrænsede områder til brug af DAB-sendenet (Digital Audio Broad-
cast). Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 6 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal
hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hoved-
senderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften for-
holdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen
på frekvensafgiften i
afgiftsgruppe 6 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende DAB-sendenet

Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner
0-470 43.035

7) Afgiftsgruppe 7 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdæk-
kende eller til regionalt afgrænsede områder til brug af FM-sendenet. Afgiftsstørrelsen for af-
giftsgruppe 7 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et
antal hjælpesendere. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensaf-
giften forholdsmæssigt til arealet på det regionalt afgrænsede område, hvortil der er udstedt til-
ladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 7 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende FM-sendenet

Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner
0-470 72.064

8) Afgiftsgruppe 8 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt til lokale
FM-sendere. Afgiftsstørrelsen tager udgangspunkt i én FM-frekvens udstedt til en enkelt sende-
position. Hvis tilladelsen er udstedt til flere FM-frekvenser pr. sendeposition eller samme FM-
frekvens på flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af FM-fre-
kvenser og sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 8 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. FM-frekvens pr. sendeposition

Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner
0-470 146
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9) Afgiftsgruppe 9 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til forsøgsformål udstedt i
henhold til frekvenslovens regler om forsøgstilladelser. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 9 tager
udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 9
udgør følgende:

Afgift i kroner pr. tilladelse til forsøgsformål

Frekvensbånd, MHz Afgift i kroner
0-100.000 600

Stk. 4. Hvis en indehaver af en tilladelse til at anvende radiofrekvenser opsiger sin tilladelse
inden tilladelsens udløb sker der en forholdsmæssig tilbagebetaling af den indbetalte frekvensaf-
gift til tilladelsesindehaveren. Beløbet, som tilbagebetales til tilladelsesindehaveren, svarer til den
variable frekvensafgift, som er betalt for perioden fra den dato, hvor Styrelsen for Dataforsyning
og Infrastruktur modtager opsigelse af tilladelsen til udgangen af det indeværende kalenderår.
Brugsafgiften for tilladelsen tilbagebetales ikke.

Nr. 119. ad 29.72.03.
Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele

tilsagn om tilskud til etablering af bredbånd. Tilskuddet omfatter alene omkostninger til etable-
ringen af infrastruktur.

Stk. 2. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskuds-
ordningens gennemførelse og administration, herunder regler for afgrænsning af de tilskudsbe-
rettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsmodtagere, ansøgningens form og proces, herun-
der mulighed for opdeling af puljen i forhold til forskellige ansøgergrupper, opgørelse og bereg-
ning af støtteberettigede omkostninger, vilkår og evt. loft for tilskud, udvælgelse og prioritering
af tilskudsmodtagere, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for
udgifter til det ansøgte, bortfald og tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vil-
kår, herunder renter, tilskuddets størrelse, offentliggørelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskuds-
ordningens tilsyn, kontrol, regnskab og revision mv.

Stk. 4. Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens
ikrafttræden.

Stk. 5. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, i hvilket
omfang kommuner kan deltage i projekter vedrørende udrulning af bredbåndsinfrastruktur, her-
under som ansøger, tilskudsmodtager og bidragsyder til finansiering.

Stk. 6. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om klageadgang, herun-
der at afgørelser ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

Nr. 120. ad 29.24.18.
Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til:

-virksomheder, som skal tilbyde installation af varmepumper til virksomheder og bygningsejere
efter nye koncepter for ejerskab og drift af varmepumper,
-virksomheder, offentlige/private samarbejder og uddannelses- og forskningsinstitutioner til ana-
lyser samt udvikling og afprøvning af produkter og tjenesteydelser til fremme af energieffektivitet
og energifleksibilitet i bygninger,
-støtte af initiativer, der fremmer integration mellem de forskellige forsyningssektorer (et smart
energisystem),
-etablering af eldrevne varmepumper med henblik på at fortrænge eksisterende varmeproduktion
baseret på fossile brændsler uden for kvotesektoren.

Stk. 2. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskuds-
ordningens gennemførelse og administration, herunder regler for afgrænsning af de tilskudsbe-
rettigede foranstaltninger og aktiviteter, koncepter for ejerskab og drift, medfinansiering, til-
skudsmodtagere, ansøgningens form og proces, herunder mulighed for opdeling af puljen i for-
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hold til forskellige ansøgergrupper, opgørelse og beregning af støtteberettigede omkostninger,
vilkår, kriterier og evt. loft for tilskud, udvælgelse og prioritering af tilskudsmodtagere, regler
om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter til det ansøgte, bort-
fald og tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskud-
dets størrelse, offentliggørelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskuds-
ordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang, herunder muligheden for at afskære
klageadgang mv.

Stk. 4. Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens
ikrafttræden og ophør.

Nr. 123. ad 29.21.08.
Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at yde tilskud til fremme af energi-

eksportindsatsen.
Stk. 2. Tilskud kan ydes til projekter, initiativer og tiltag, som bidrager til øget eksport af

dansk energiteknologi.
Stk. 3. Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler

for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår
for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af med-
delte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og
rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 125. ad 29.24.30.
Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele

tilsagn om tilskud til rådgivning af decentrale kraftvarmeværker, der har modtaget grundbeløbs-
støtte, jf. LBK nr. 119 af 6. februar 2020 om elforsyning § 58 (grundbeløbsværk), og til varme-
forbrugere tilsluttet sådanne værker. Rådgivningen har til formål at medvirke til optimering af
produktion og distribution af fjernvarme med henblik på at imødegå prisstigningerne ved grund-
beløbets ophør. Rådgivningen har endvidere til formål at sikre varmeforbrugerne tilknyttet
grundbeløbsværker vejledning om alternative opvarmningsløsninger ved nedlæggelse af varme-
forsyningen.

Stk. 2. Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og
meddele tilsagn om tilskud til virksomheder, som efter nærmere fastsatte regler, tilbyder instal-
lation af individuelle varmepumper hos varmeforbrugere, som er tilknyttet et grundbeløbsværk.
Værket skal have modtaget grundbeløbsstøtte, jf. LBK nr. 119 af 6. februar 2020 om elforsyning
§ 58, og hel eller delvis nedlæggelse af varmeforsyningen skal være godkendt ved kommunen.

Stk. 3. Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og
meddele tilsagn om tilskud til fjernvarmeselskaber, som efter nærmere fastsatte regler, modtager
tilskud til etablering af en kollektiv eldreven varmepumpe og solvarmeanlæg, der fortrænger
fossile brændsler fra fjernvarmeselskabets eksisterende fjernvarmeproduktion.

Stk. 4. Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler
for tilskudsadministration, herunder at fastsætte bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister,
vilkår, forudsætninger og betingelser for tilskud, f.eks. at den modtagne grundbeløbsstøtte er af
nyere dato, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af med-
delte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og
rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 126. ad 29.24.31.
Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele

tilsagn om tilskud til kommuner, der i medfør af en kommunal garanti hæfter for restgælden af
anlægslån i lukkede decentrale kraftvarmeværker, der har modtaget grundbeløbsstøtte, jf. LBK
nr. 119 af 6. februar 2020 om elforsyning § 58 (grundbeløbsværk). Tilskud kan desuden ydes til
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kommuner, der hæfter for restgælden af anlægslån i øvrige varme- eller kraftvarmeværker, der
godkendes til lukning, som sker i nær tilknytning til lukningen af et grundbeløbsværk.

Stk. 2. Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler
for tilskudsadministration, herunder at fastsætte bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister,
vilkår, forudsætninger og betingelser for tilskud, f.eks. at den modtagne grundbeløbsstøtte er af
nyere dato, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af med-
delte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og
rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 127. ad 29.24.02.
Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele

tilsagn om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter, som fremmer lagring af energi.
Puljen udmøntes i henhold til EU's statsstøtteregler om støtte til forskning og udviklingsprojekter.

Stk. 2. Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler
for tilskudsadministration, herunder at fastsætte bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister,
vilkår, forudsætninger og betingelser for tilskud og afslag, meddelelse af tilsagn om tilskud, æn-
dring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling
af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 129. ad 29.24.32.
Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for at meddele

tilsagn om tilskud til fjernvarmevirksomheder, der udruller nye fjernvarmenet, og derved etablerer
nye fjernvarmeområder. Formålet med tilskudsordningen er at tilskynde konverteringer fra indi-
viduelle olie- og gasfyr til fjernvarme.

Stk. 2. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler for tilskudsad-
ministration, herunder fastsætte bestemmelser om ansøgningsform, -prioritering og -proces, tids-
frister, beregning af støttegrundlag, støtteloft, dokumentionskrav, oplysningspligt, finansiering,
vilkår, forudsætninger og betingelser for meddelelse af tilsagn om tilskud, udbetaling af tilskud,
regnskab, revision og rapportering.

Stk. 3. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om annullering
eller bortfald af meddelte tilsagn om tilskud, ændring af meddelte tilsagn om tilskud samt om
tilbagebetaling af tilskud og renter.

Stk. 4. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilsyn,
kontrol og klageadgang.

Stk. 5. Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens
ikrafttræden og ophør.

Nr. 130. ad 29.24.33.
Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til, efter anmodning fra Evida, for kun-

der omfattet af gebyrfritagelsesordningen at dække beløbet svarende til den af Forsyningstilsynets
metodegodkendte gebyrberegning ved afkobling af husstande fra gasdistributionssystemet, her-
under at dække administrative omkostninger afstedkommet af ordningen.

Stk. 2. Gebyrberegningsmetoden for denne kundegruppe skal fastsættes af Evida og metode-
godkendes af Forsyningstilsynet i henhold til gasforsyningslovens § 36 a, idet der tages ud-
gangspunkt i det gældende metodegodkendte gebyr for afkobling af husstande fra gasdistribu-
tionssystemet. De nærmere vilkår herfor skal fastsættes af Evida og metodegodkendes af Forsy-
ningstilsynet i henhold til gasforsyningslovens § 36 a.

Stk. 3. Følgende kunder er omfattet af gebyrfritagelsesordningen:
1) Private husholdninger, som
a) har et gasfyr,
b) har et årligt forbrug på mellem 100-6.000 m3 gas, og
c) ikke har et eller flere CVR-numre registeret på adressen, der i de seneste tre regnskabsår
sammenlagt har modtaget de minimis-støtte, der oversiger 1.500.000 kr. (200.000 EUR).
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2) Udlejere af boliger, som
a) har et gasfyr,
b) har et årligt forbrug på mellem 100-6.000 m3 gas for den pågældende opkobling, og
c) ikke har et eller flere CVR-numre registeret på adressen, der i de seneste tre regnskabsår
sammenlagt har modtaget de minimis-støtte, der oversiger 1.500.000 kr. (200.000 EUR).

Stk. 4. Gebyrfritagelse kræver, at kunder, som har et eller flere CVR-numre registreret på
adressen afgiver de minimis-erklæring til Evida på, at kunden ikke har et eller flere CVR-numre
registeret på adressen, der over de seneste 3 år har modtaget de minimis-støtte på 1.500.000 kr.
eller derover.

Stk. 5. Gebyrfritagelse tildeles efter først-til-mølle-princippet, således, at de kunder, som først
indberetter et behov for afkobling til Evida, først får tildelt gebyrfritagelse, og så fremdeles så
længe der er midler i puljen.

Stk. 6. Evida indsender to til fire gange årligt en liste over registrerede afkoblingsanmod-
ninger, som overholder de i stk. 3 til stk. 5 fastsatte kriterier til Energistyrelsen. Efter modtagelse
af dokumentation for antallet af afkoblinger og dokumentation for, at afkoblingerne er omfattet
af gebyrfritagelsesordningen, herunder indhentning af oplysninger til brug herfor, dækkes de
godkendte omkostninger af Energistyrelsen.

Stk. 7. Energistyrelsen vil føre kontrol og tilsyn med ordningen over for Evida og modtagere
af gebyrfritagelse, blandt andet i form af stikprøver.

Nr. 131. ad 29.24.34.
Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til

gennemførelse af energiforbedringer, herunder energirenoveringer og konverteringer til fjernvar-
me og varmepumper, i kommunalt eller regionalt ejede og benyttede bygninger. Klima-, energi-
og forsyningsministeren kan endvidere meddele tilsagn om tilskud til digitale løsninger og intel-
ligent styring af energiforbruget i kommunalt eller regionalt ejede og benyttede bygninger.

Stk. 2. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om ordningens afgræns-
ning, gennemførelse og administration, herunder afgrænsning af de tilskudsberettigede projekter
og modtagere, form og proces for ansøgning, herunder opdeling af puljen, fastsættelse af frister,
betingelser og vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn, herunder i forhold til udvælgelse og pri-
oritering, opgørelse og beregning af tilskud, herunder tilskudssatser, eventuelt minimumsstøtte-
beløb, loft for tilskud, støtteberettigede omkostninger og krav om medfinansiering, ændring af
tilsagn, form og proces for udbetaling af tilskud, herunder fastsættelse af frister, oplysningspligt
og dokumentation, herunder dokumentation af det støtteberettigede projekts gennemførelse og
udgifter hertil, bortfald af meddelte tilsagn og tilbagebetaling af tilskud med renter ved manglende
overholdelse af betingelser og vilkår.

Stk. 3. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om tilskudsordningens
tilsyn, kontrol, regnskab, revision, og klageadgang.

Stk. 4. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at nærmere angivne
internationale vedtagelser og tekniske specifikationer vedrørende krav til anlæg, indretninger og
produkter, som der henvises til i regler, som udstedes, ikke indføres i Lovtidende.

Stk. 5. Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om, hvorledes oplysninger
om de internationale vedtagelser og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf.
stk. 4, kan tilgås.

Stk. 6. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at kommunikation,
som modtages efter regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 7. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om digital kommunika-
tion, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur
el.lign.

Stk. 8. Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens
ikrafttræden.
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Nr. 132. ad 29.25.21.
Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til

Nordic Sugar til etablering af produktionsanlæg til håndtering af gasolie i en overgangsperiode.
Stk. 2. Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter vilkår for tilskud og kan indhente

alle relevante oplysninger fra Nordic Sugar i forbindelse med tilsagnsgivning og efterfølgende
kontrol af og tilsyn med tilskuddets anvendelse.

Nr. 133. ad 29.24.14.
Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om kri-

terier for tilsagn om tilskud til køb af grønne lastbiler, herunder regler for administration af ord-
ningen og meddelelse af tilsagn.

Stk. 2. Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler
om ansøgning om tilsagn om tilskud, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå
tilskud, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger, regn-
skab og revision, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af
uberettigede tilskud, herunder betaling af renter og lignende samt kontrol og tilsyn.

Nr. 134. ad 29.24.02.
Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele

tilsagn om tilskud til projekter, der skal bidrage til fremme og demonstration af nye teknologier,
der har til formål at nedbringe udledningen af drivhusgasser fra landbruget og målrettes omkost-
ningseffektive teknologier med stort reduktionspotentiale inden for landbrugssektoren. Puljen har
fokus på hele værdikæden for bioraffinering fortrinsvis ved anvendelse af pyrolyseteknologier til
samproduktion af biokul og energibærere i form af pyrolysegas og bioolie. Puljen udmøntes i
henhold til reglerne i EU's gruppefritagelsesforordning om forskning, udvikling og innovation.

Stk. 2. Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler
for ordningens gennemførelse. Klima-, energi og forsyningsministeren kan herunder fastsætte
bestemmelser om ansøgningsform, dokumentationskrav, tidsfrister, vilkår, forudsætninger og be-
tingelser for tilskud, udvælgelse og prioritering af tilskudsmodtagere, meddelelse af tilsagn om
tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, op-
lysningspligt, dokumentation, tilbagebetaling af tilskud og renter, offentliggørelse af tilsagns-
modtagere, regnskab, revision og rapportering, klageadgang, tilsyn og kontrol.

Stk. 3. Erklæringer om forhold, der omfattes af de nærmere fastsatte regler for ordningen,
kan kræves afgivet på tro og love.

Stk. 4. Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens
ikrafttræden.

Nr. 135. ad 29.24.35.
Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om kri-

terier for tilsagn om tilskud til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling,
herunder regler for administration af ordningen og meddelelse af tilsagn.

Stk. 2. Klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler
om ansøgning om tilsagn om tilskud, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå
tilskud, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger, regn-
skab og revision, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af
uberettigede tilskud, herunder betaling af renter og lignende samt kontrol og tilsyn.

Stk. 3. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om digital kommunika-
tion, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur
eller lignende.
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Ministeriet varetager opgaver inden for:

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i
EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti.

Flerårsbudget:
Mio. kr. 2020 2021 2022 F 2024 2025 2026
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 2.454,0 2.841,5 3.403,6 3.313,7 3.398,8 3.121,0 3.064,7
Udgift ......................................................... 3.094,3 4.236,6 4.790,3 4.350,0 4.395,9 3.895,3 3.823,9
Indtægt ....................................................... 640,3 1.395,1 1.386,7 1.036,3 997,1 774,3 759,2

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... 166,0 181,5 181,5 302,9 277,4 252,9 189,5
29.11. Centralstyrelsen ............................. 166,0 181,5 181,5 302,9 277,4 252,9 189,5

Energi og forsyning ................................. 1.400,3 1.836,0 2.258,6 2.126,0 2.364,4 2.174,7 2.218,8
29.21. Fællesudgifter ................................ 403,4 425,9 504,0 480,9 421,4 275,2 233,5
29.22. Forskning og udvikling ................. 537,5 620,5 395,2 214,6 214,6 214,6 193,2
29.24. Udnyttelse af vedvarende ener-

gi og energibesparelser ................. 336,2 724,8 1.262,0 1.114,4 1.060,8 774,1 719,5
29.25. Tilskud til begrænsning af kul-

dioxid (CO2) ................................. 109,0 44,8 79,9 297,6 649,1 892,3 1.054,1
29.27. International miljøstøtte ................ 14,2 20,0 17,5 18,5 18,5 18,5 18,5

Meteorologi ............................................... 252,0 246,5 258,0 220,5 215,7 209,9 207,2
29.31. Meteorologi ................................... 252,0 246,5 258,0 220,5 215,7 209,9 207,2

Geologisk forskning og undersøgelser ... 165,4 173,9 219,8 129,4 128,4 121,5 109,5
29.41. Geologisk forskning og under-

søgelser .......................................... 165,4 173,9 219,8 129,4 128,4 121,5 109,5

Kort og geodata ....................................... 24,9 39,1 42,7 42,6 40,7 39,5 38,7
29.61. Kort og geodata ............................ 24,9 39,1 42,7 42,6 40,7 39,5 38,7

Dataforsyning ........................................... 445,3 364,5 443,0 492,3 372,2 322,5 301,0
29.71. Dataforsyning og Infrastruktur ..... 313,1 329,5 310,5 357,8 334,7 285,0 263,5
29.72. Tele ................................................ 132,3 35,0 132,5 134,5 37,5 37,5 37,5

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ....................................................... - - - 530,5 - - -
Udgift ......................................................... - - - 530,5 - - -

Specifikation af nettotal:

Energi og forsyning ................................. - - - 530,5 - - -
29.21. Fællesudgifter ................................ - - - 530,5 - - -

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... 8.738,4 7.877,7 7.549,2 5.871,9 6.237,1 5.311,7 3.437,5
Udgift ......................................................... 15.001,6 11.411,3 7.700,9 5.885,1 6.250,3 5.324,9 3.450,7
Indtægt ....................................................... 6.263,2 3.533,7 151,7 13,2 13,2 13,2 13,2

- Klimaområdet
- Energiområdet
- Forsyningsområdet
- Meteorologi
- Geologisk forskning og undersøgelser
- Kort og geodata
- Dataforsyning
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Specifikation af nettotal:

Energi og forsyning ................................. 8.738,4 7.877,7 7.549,2 5.871,9 6.237,1 5.311,7 3.437,5
29.21. Fællesudgifter ................................ - - - - - - 42,9
29.24. Udnyttelse af vedvarende ener-

gi og energibesparelser ................. - - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
29.25. Tilskud til begrænsning af kul-

dioxid (CO2) ................................. 8.738,4 7.877,7 7.548,8 5.871,5 6.236,7 5.311,3 3.394,2

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... 2.712,9 3.257,5 4.019,7 5.439,5 5.742,5 5.815,9 6.022,1
Udgift ......................................................... 0,0 36,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt ....................................................... 2.712,9 3.294,1 4.019,9 5.439,7 5.742,7 5.816,1 6.022,3

Specifikation af nettotal:

Energi og forsyning ................................. 2.259,6 2.662,2 3.405,6 4.831,0 4.990,7 5.168,5 5.374,7
29.21. Fællesudgifter ................................ 2.253,5 2.692,4 3.398,8 4.824,2 4.983,9 5.161,7 5.367,9
29.23. Efterforskning og indvinding

af energi mm. ................................ 6,1 -30,2 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

Kort og geodata ....................................... 58,8 57,1 53,5 47,9 37,7 35,9 35,9
29.61. Kort og geodata ............................ 58,8 57,1 53,5 47,9 37,7 35,9 35,9

Dataforsyning ........................................... 394,5 538,1 560,6 560,6 714,1 611,5 611,5
29.72. Tele ................................................ 394,5 538,1 560,6 560,6 714,1 611,5 611,5

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet består af departementet, Energistyrelsen, GEUS,
DMI, Forsyningstilsynet, Klimarådet, Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Infra-
struktur.

Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departementet og institutionerne er tilrettelagt såle-
des, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur. En række af ministeriets institutioner er kon-
traktstyrede via mål- og resultatplaner.

Beløbene i teksten er i prisniveauet i det år, bevillingen blev afsat, mens bevillingerne for
2023 og frem i tabellerne er opregnet til 2023-priser.

Yderligere oplysninger om Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet kan findes på
www.kefm.dk.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen
er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter: 29.11.01. Departementet (Driftsbev.)  
29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget

CO2 i jorde og skove (Reservationsbev.)  
29.11.79. Reserve og budgetregulering (Driftsbev.)  
29.21.01. Energistyrelsen (Driftsbev.)  
29.21.02. Forsyningstilsynet (Driftsbev.)  
29.21.07. Klimarådet (Driftsbev.)  
29.21.08. Puljer til eksportfremme (tekstanm. 123)

(Reservationsbev.)  
29.22.01. Tilskud til energiforskning

(Reservationsbev.)  
29.22.02. Green Labs DK (Reservationsbev.)  
29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og an-

dre energiøkonomiske projekter (tekst-
anm. 112) (Reservationsbev.)  

29.24.02. Energilagring (tekstanm. 127 og 134)
(Reservationsbev.)  

http://www.kefm.dk
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29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104
og 108) (Reservationsbev.)  

29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for olie- og
gasfyr (Reservationsbev.)  

29.24.14. Infrastruktur til transport (tekstanm. 115
og 133) (Reservationsbev.)  

29.24.16. Geotermi og store varmepumper
(Reservationsbev.)  

29.24.17. Bølgekraftprojekter (Reservationsbev.)  
 29.24.18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm.

120) (Reservationsbev.)  
29.24.19. Vedvarende energi til proces

(Reservationsbev.)  
29.24.21. Biogas (til transport og proces)

(Lovbunden)  
29.24.23. Store varmepumper til fjernvarme

(Reservationsbev.)  
29.24.25. Pulje til fremme af avancerede bio-

brændstoffer (Reservationsbev.)  
29.24.26. Moms på tilskud til vedvarende energi

inden for delloft for driftsudgifter
(Lovbunden)  

29.24.27. Tilskud til energibesparelser
(Reservationsbev.)  

29.24.30. Håndtering af grundbeløbets ophør
(tekstanm. 125) (Reservationsbev.)  

29.24.31. Pulje til håndtering af strandede omkost-
ninger (tekstanm. 126) (Reservationsbev.) 

29.24.32. Tilskud til udrulning af fjernvarme
(tekstanm. 129) (Reservationsbev.)  

29.24.33. Tilskud til afkobling af gasnettet (tekst-
anm. 130) (Reservationsbev.)  

29.24.35. Pulje til støtte af lokale energifællesska-
ber (tekstanm. 135) (Reservationsbev.)  

29.24.36. Tilskudsordning til PtX-projekter
(Lovbunden)  

29.25.01. Tilskud til fremme af decentral kraftvar-
me og udnyttelse af biobrændsler
(Reservationsbev.)  

29.25.04. Tilskudsordninger vedrørende biogasan-
læg (Reservationsbev.)  

29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for
el-intensive virksomheder (Lovbunden)  

29.25.17. Screening og forundersøgelser til udbud
af havvind (Reservationsbev.)  

29.25.19. Markedsbaseret tilskudspulje til fangst
og lagring af CO2 (Lovbunden)  

29.25.20. Biogas og andre grønne gasser (opgrade-
ring, transport og proces) ifm. Klimaafta-
len (Lovbunden)  

29.25.21. Tilskud til anlægsinvestering i Nordic
Sugar (tekstanm. 132) (Reservationsbev.)  
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29.25.29. Tilskud vedrørende decentral kraftvarme
(Lovbunden)  

29.25.32. Teknologineutral pulje til CO2-fangst
mv. (Lovbunden)  

29.27.02. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm.
101) (Reservationsbev.)  

29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande
(Reservationsbev.)  

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekst-
anm. 114) (Driftsbev.)  

29.31.02. Tilskud til internationale organisationer
(Reservationsbev.)  

29.31.04. Danmarks Meteorologiske Institut, ind-
tægter  

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser
for Danmark og Grønland - GEUS
(Statsvirksomhed)  

29.61.01. Geodatastyrelsen (Statsvirksomhed)  
29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Infra-

struktur (tekstanm. 103 og 118)
(Statsvirksomhed)  

29.72.03. Bredbåndsdækning og digital infrastruk-
tur mv. (tekstanm. 119)
(Reservationsbev.)  

29.72.04. Radiobaseret maritim nød- og sikker-
hedstjeneste i Grønland
(Reservationsbev.)  

Udgifter under delloft for indk.overførsler:
29.21.12. Engangstilskud til husstande med lav

indkomst og varmekilder omfattet af eks-
traordinære prisstigninger i fyringssæso-
nen 2021-2022 (Lovbunden)  

Udgifter uden for udgiftsloft:
29.21.13. Pulje til strandede omkostninger til for-

brændingsanlæg (Anlægsbev.)  
29.24.24. National ordning for geotermi

(Reservationsbev.)  
29.24.34. Tilskudspulje til energirenoveringer i of-

fentlige bygninger (kommuner og regio-
ner) (tekstanm. 131) (Reservationsbev.)  

29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af
biogas (Lovbunden)  

29.25.10. Udgifter til el-PSO (Anlægsbev.)  
29.25.12. Tilskud til vedvarende energi

(Lovbunden)  
29.25.14. Udbetalinger til PSO-ordninger

(Lovbunden)  
29.25.15. Moms på tilskud til vedvarende energi

uden for udgiftsloft (Lovbunden)  
29.25.22. Tilskud vedrørende havvind (Lovbunden)  
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29.25.23. Tilskud vedrørende landvind
(Lovbunden)  

29.25.24. Tilskud vedrørende vind diverse
(Lovbunden)  

29.25.25. Tilskud vedrørende solceller (Lovbunden) 

29.25.26. Tilskud vedrørende biomasse
(Lovbunden)  

29.25.27. Tilskud vedrørende biogas (Lovbunden)  
29.25.28. Tilskud vedrørende teknologineutrale ud-

bud (Lovbunden)  
29.25.30. Tilskud vedrørende øvrige kategorier

(Lovbunden)  
29.25.31. ELFORSK (Reservationsbev.)  

Indtægtsbudget: 29.21.04. Salg af CO2-kvoter  
29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO2-ud-

ledningstilladelser  
29.21.11. Provenu fra salg af danske VE-andele  
29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med ud-

budsrunder  
29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i

Nordsøaktiviteter  
29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt

A/S  
29.61.02. Udstykningsafgift  
29.72.01. Frekvensauktioner  
29.72.02. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm.

118)  

Artsoversigt:
Mio. kr. 2020 2021 2022 F 2024 2025 2026
Bevilling i alt ............................................. 8.499,0 7.547,2 6.926,3 4.273,9 3.890,9 2.614,4 479,3
Årets resultat .............................................. -19,5 -85,5 6,8 2,7 2,5 2,4 0,8
Aktivitet i alt .............................................. 8.479,5 7.461,7 6.933,1 4.276,6 3.893,4 2.616,8 480,1

Udgift ..................................................... 18.096,0 15.684,6 12.491,4 10.765,8 10.646,4 9.220,4 7.274,8
Indtægt ................................................... 9.616,5 8.222,8 5.558,3 6.489,2 6.753,0 6.603,6 6.794,7

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................... 1.900,2 2.068,5 2.330,3 2.212,4 2.068,2 1.813,4 1.752,2
Indtægt ................................................... 4.959,9 3.664,1 4.511,4 5.957,0 6.232,8 6.308,3 6.499,2

Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 4.369,7 3.498,0 7,9 7,6 7,6 2,4 2,4
Indtægt ................................................... 4.438,6 3.578,2 44,0 49,7 50,3 50,3 50,3

Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 11.809,0 10.098,7 10.135,0 8.529,1 8.553,9 7.388,2 5.504,5
Indtægt ................................................... 217,9 978,6 990,4 469,3 456,7 231,8 232,0

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 17,1 19,4 18,2 16,7 16,7 16,4 15,7
Indtægt ................................................... 0,1 1,9 12,5 13,2 13,2 13,2 13,2
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Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2020 2021 2022 F 2024 2025 2026
Driftsposter ................................................. -3.059,7 -1.595,6 -2.181,1 -3.744,6 -4.164,6 -4.494,9 -4.747,0
11. Salg af varer ....................................... 1.570,8 2.647,4 4.074,6 5.662,4 5.961,9 6.037,7 6.241,0
12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ..................................... 84,4 90,3 - 5,9 5,9 5,9 5,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 2.287,1 402,2 402,0 240,6 226,4 217,5 214,6
15. Vareforbrug af lagre ........................... 0,1 0,4 - - - - -
16. Husleje, leje af arealer, leasing .......... 90,3 80,2 91,3 87,7 86,7 85,1 83,8
17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester ............................................... 124,6 123,8 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 1.092,4 1.179,3 1.284,2 1.261,2 1.202,5 1.099,5 1.049,8
19. Fradrag for anlægsløn ......................... -10,1 -1,7 - - - - -
20. Af- og nedskrivninger ........................ 68,9 80,4 87,2 96,5 101,9 105,7 102,9
21. Andre driftsindtægter .......................... 1.017,5 524,3 34,8 48,1 38,6 47,2 37,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 533,9 606,1 864,6 763,9 674,0 520,0 512,6
28. Ekstraordinære indtægter .................... 0,0 - - - - - -

Interne statslige overførsler ....................... -68,9 -80,2 -36,1 -42,1 -42,7 -47,9 -47,9
33. Interne statslige overførsels-

indtægter ............................................. 4.438,6 3.578,2 44,0 49,7 50,3 50,3 50,3
43. Interne statslige overførsels-

udgifter ................................................ 4.369,7 3.498,0 7,9 7,6 7,6 2,4 2,4

Øvrige overførsler ...................................... 11.591,1 9.120,1 9.144,6 8.059,8 8.097,2 7.156,4 5.272,5
30. Skatter og afgifter ............................... 58,9 57,5 53,6 48,0 37,8 36,0 36,0
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 27,2 799,1 807,2 263,5 260,1 38,6 38,8
32. Overførselsindtægter fra kommuner

og regioner .......................................... - 0,8 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 131,9 121,3 129,6 157,8 158,8 157,2 157,2
41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ...................................... 103,5 96,4 128,1 97,8 97,9 96,9 101,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner .......................................... - 49,0 139,2 - - - -
44. Tilskud til personer ............................. 0,2 1,1 414,5 337,3 401,5 225,2 196,0
45. Tilskud til erhverv .............................. 3.569,8 3.677,8 7.595,2 5.295,0 5.374,8 4.412,5 2.662,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .............................. 8.135,5 6.274,3 1.861,4 2.668,2 2.568,8 2.556,5 2.504,9
49. Reserver og budgetregulering ............ - - -3,4 130,8 110,9 97,1 40,0

Finansielle poster ....................................... 17,0 17,5 5,7 3,5 3,5 3,2 2,5
25. Finansielle indtægter ........................... 0,1 1,9 12,5 13,2 13,2 13,2 13,2
26. Finansielle omkostninger .................... 17,1 19,4 18,2 16,7 16,7 16,4 15,7

Kapitalposter .............................................. 19,5 85,5 -6,8 -2,7 -2,5 -2,4 -0,8
74. Fri egenkapital (budgettering af

årets resultat) ....................................... -19,5 -85,5 6,8 2,7 2,5 2,4 0,8
I alt ............................................................. 8.499,0 7.547,2 6.926,3 4.273,9 3.890,9 2.614,4 479,3

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Beholdning primo 2022 ............................................ 238,4 115,9 - 1.283,2
 Mio. kr.

Drifts-
bevilling

Statsvirk-
somhed

Anlægs-
bevilling

Reserva-
tions-

bevilling
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Forventede tilsagn og udbetalinger:
 Tilsagn, Udbetalinger Finansår inkl. regu-

leringer 2022 2023 2024 2025 2026 Senere
Før B-året ....................................... 3.910,4 1.096,9 1.606,8 721,4 330,1 300,0 -144,8
2022 ................................................ 1.632,8 16,0 475,3 942,5 201,9 - -2,9
2023 ................................................ 1.200,7 94,6 299,9 895,7 95,3 -184,8
2024 ................................................ 973,5  94,6 256,1 641,7 -18,9
2025 ................................................ 639,1   94,6 265,1 279,4
2026 ................................................ 519,1    94,6 424,5
Samlede udbetalinger i året ........... 1.112,9 2.176,7 2.058,4 1.778,4 1.396,7 352,5
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Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

29.11.01. Departementet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoudgiftsbevilling ................................... 178,7 185,5 184,9 172,1 166,5 155,8 149,5
Indtægt ......................................................... 0,7 2,1 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Udgift ........................................................... 160,6 169,1 185,9 172,2 166,6 155,9 149,6
Årets resultat ............................................... 18,8 18,4 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 157,5 166,1 176,2 167,6 162,0 151,3 145,0
Indtægt .................................................. 0,7 2,1 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1

50. Internationale bidrag
Udgift .................................................... 0,9 0,7 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3

60. Kampagne mv. for klimavenlig
 adfærd

Udgift .................................................... 2,2 2,3 5,2 - - - -

80. Danske eksperter ved EU-Kom-
 missionen

Udgift .................................................... - - 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Bemærkninger: Interne overførselsudgifter vedrører § 06.11.01. Udenrigstjenesten for udgifter til attacheer (5,0 mio. kr.
i 2021-2024). 

3. Hovedformål og lovgrundlag
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement varetager sekretariatsbetjening af mi-

nister og koncernledelse samt opgaver vedrørende lovgivning, policyudvikling og koncernstyring
på ministeriets område. Departementet varetager således den overordnede ledelse og styring af
ministeriet og koordinerer i samarbejde med ministeriets institutioner aktiviteterne inden for hele
koncernen.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet varetager policyopgaver på det nationale klima- og
energipolitiske område, herunder også koordinering af den klima- og energipolitik, der skal un-
derstøtte omlægningen af en række samfundssektorer til fossil uafhængighed og indsatser for at
styrke Danmarks vækstpotentiale for så vidt angår grønne teknologier og løsninger. Klima-,

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkon-
tiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.21.07.
Klimarådet, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01.
GEUS, § 29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Styrelsen for Data-
forsyning og Infrastruktur.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra § 29.11.79. Reserver og
budgetregulering til samtlige konti på § 29. Klima-, Energi- og Forsy-
ningsministeriet.
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Energi- og Forsyningsministeriet har ligeledes ansvaret for at sikre høj forsyningssikkerhed og
effektiv forsyning gennem den økonomiske regulering af forsyningsområderne og gode ramme-
vilkår for de relevante erhverv. Desuden har Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet ansvaret
for Danmarks nationale forpligtelser under FN's særorganisation for informations- og kommuni-
kationsteknologi (ITU), FN's klimakonvention, Kyoto-protokollen og EU's kvotehandelssystem
vedrørende reduktion af drivhusgasudledningen.

Departementet har ansvaret for koordinering på det internationale område, der hører under
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets ressort, herunder koordination af ministeriets EU-sager
og forhandlinger inden for en række internationale konventioner og processer. I forbindelse med
internationalt samarbejde kan der ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske dele-
gationer samt til konkrete projekter og aktiviteter knyttet til klimaarbejdet og myndighedssamar-
bejder med henblik på at omstille til mere vedvarende energi og energieffektivitet.

Klima-, energi- og forsyningsministeren er på statens vegne eneejer af og fører tilsyn med
Energinet, der er etableret som en selvstændig offentlig virksomhed (SOV).

Departementet betjenes af de fælles statslige administrative centre, Statens Administration
(SAM) og Statens It (SIT).

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig
ramme på 200.000 kr.

Som led i den almindelige opgavevaretagelse kan der indgås aftaler og projektaftaler, der
løber over flere finansår.

Der kan ydes tilskud til institutioner og interesseorganisationer mv. inden for Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriets område.

Der henvises endvidere til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside
www.kefm.dk.

Virksomhedsstruktur
29.11.01. Departementet, CVR-nr. 31083869.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.3.5 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse
af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-
drag fra private eller fonde.

BV 2.2.13 Tilskud til udarbejdelse og indrapportering af LULUCF-aktiviteter kan
forudbetales.

BV 2.2.13 I forbindelse med internationalt samarbejde kan støtte til rejse- og op-
holdsudgifter for udenlandske delegationer samt til konkrete projekter
og aktiviteter knyttet til klimaarbejdet og myndighedssamarbejder for-
udbetales.

http://www.kefm.dk
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5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Opgaver Mål
Generelle fællesomkostninger Generelle fællesomkostninger dækker over

stabsfunktionerne, som understøtter de faglige
enheder, så de øvrige kerneopgaver kan løses på
en optimal måde.

Klimaneutralt Danmark Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skal
koordinere det nationale klimapolitiske arbejde
og bidrage til omstillingen af det danske samfund
mod lavere udledninger af drivhusgasser.
Ministeriets formål på området er at sikre den
grønne transformation, herunder også ministeri-
ets arbejde med digitalisering og teleområdet.

Global klimahandling Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har
ansvaret for koordinering på det internationale
område, der hører under ministeriets ressort,
herunder koordination af ministeriets EU-sager
og forhandlinger inden for en række internatio-
nale konventioner og processer. Ministeriets for-
mål på området er at skabe øgede grønne ambi-
tioner og sikre robuste og klare internationale
regler for klimaet.

Grøn omstilling Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skal
sikre høj forsyningssikkerhed og effektiv forsy-
ning gennem den økonomiske regulering af for-
syningsområderne og gode rammevilkår for de
relevante erhverv. Ministeriets formål på området
er at sikre den grønne omstilling af forsynings-
sektoren, herunder også cirkulær økonomi.

Vision og strategi Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet arbej-
der strategisk med grønt lederskab og kommuni-
kation. Ministeriet har desuden et sekretariat,
som sekretariatsbetjener ministeren i de rege-
ringsudvalg, som ministeren har plads i.

Mio. kr.
R

2020
R

2021
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Udgift i alt ................................................ 160,6 169,1 185,9 172,2 166,6 155,9 149,6

0. Generelle fællesomkostninger ............ 72,4 58,0 63,5 61,8 61,8 61,2 60,1
1. Klimaneutralt Danmark ....................... 29,7 37,0 38,5 34,0 30,9 27,8 27,3
2. Global klimahandling........................... 22,4 31,7 32,7 30,9 30,0 23,9 23,3
3. Grøn omstilling .................................... 20,3 26,9 35,5 29,3 27,8 27,0 23,2
4. Vision og strategi................................. 15,8 15,5 15,7 16,2 16,1 16,0 15,7
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7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægter i alt .............................................. 0,7 2,1 1,0  0,1 0,1 0,1 0,1
6. Øvrige indtægter .................................... 0,7 2,1 1,0  0,1 0,1 0,1 0,1

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Personale i alt (årsværk) ............................ 177 189 199  188 183 172 168
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 118,0 120,0 148,9  161,2 155,5 150,0 143,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... - - 1,4  1,4 1,4 1,4 1,4
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 118,0 120,0 147,5  159,8 154,1 148,6 142,2

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Reguleret egenkapital ................................. - - 2,1 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 85,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 87,2 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 2,9 2,7 2,7 2,4 2,1 1,8 1,5
+ anskaffelser .............................................. 0,2 - - - - - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... - - - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 2,5 - - - - - -
- afskrivninger ............................................. -2,1 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Samlet gæld ultimo ..................................... 2,7 2,3 2,3 2,1 1,8 1,5 1,2

Låneramme .................................................. - - 3,5 3,5 2,2 2,2 2,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 65,7 60,0 81,8 68,2 54,5

10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i departementet. Der afhol-

des således bl.a. udgifter til lokaleleje, ligesom der på kontoen afholdes udgifter i forbindelse
med kurser og efteruddannelse af personalet samt til afholdelse af personaledage, konferencer
mv. Udgifter vedrørende EU-rejser regnskabsføres netto under kontoen.

Departementet er tilsluttet Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets administrative fælles-
skaber rejseenheden samt indkøbsenheden.

Departementet kan betale § 08.21.10. Nævnenes Hus for at udføre klagesagsbehandlingen
inden for relevante områder.

I forbindelse med finansloven for 2019 er kontoen opskrevet til finansiering af en række
prioriterede indsatser inden for politikudvikling og eksportfremme, jf. Energiaftale mellem den
daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Ra-
dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. I denne henseende er der afsat 0,3 mio.
kr. årligt i perioden 2019-2024, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum, til videreudvikling af elmarkedsmo-
dellen, herunder fortsat sikring af forsyningssikkerheden. Der er afsat 8,5 mio. kr. i 2019, heraf
3,9 mio. kr. i lønsum, samt 9,4 mio. kr. årligt i perioden 2020-2024, heraf 4,6 mio. kr. i lønsum,
til udvidelse og forlængelse af eksportordningen på energiområdet, hvoraf 5,6 mio. kr. årligt,
heraf 2,4 mio. kr. i lønsum, er overført til § 06.11.01. Udenrigstjenesten til finansiering af ener-
girådgivere.
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Fra 2020 og frem er kontoen opskrevet med 5,0 mio. kr. årligt, heraf 4,2 mio. kr. i lønsum,
til finansiering af sekretariat for Udvalget for Grøn Omstilling (GU), analyser inden for klima-
området, forsyningsregulering mm.

I forbindelse med finansloven for 2020 er kontoen opskrevet med 0,9 mio. kr. årligt i perio-
den 2020-2024, heraf 0,7 mio. kr. i lønsum, til administration, jf. Energiaftale mellem den da-
værende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radi-
kale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Bevillingen er overført fra § 35.11.54. Re-
serve til energiaftale.

Kontoen er samlet nedskrevet med 3,3 mio. kr. årligt fra 2022 og frem som følge af ud-
møntning af besparelser vedrørende køb af konsulentydelser.

I forbindelse med finansloven for 2021 er der afsat 40,0 mio. kr. årligt fra 2021-2024 til ad-
ministration ud over puljeadministration af Klimaaftale for energi og industri mv. mellem rege-
ringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det
Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet af juni 2020. Midlerne fordeles mellem
§ 29.21.01. Energistyrelsen og § 29.11.01. Departementet. I forbindelse med finansloven for 2021
er kontoen derfor opskrevet med 3,3 mio. kr. i 2021, heraf 2,6 mio. kr. som lønsum, 2,8 mio. kr.
i 2022, heraf 2,2 mio. kr. som lønsum, 2,5 mio. kr. i 2023, heraf 2,0 mio. kr. som lønsum, og
1,4 mio. kr. i 2024, heraf 1,1 mio. kr. som lønsum, som følge af udmøntningen af reserven §
29.11.78. Reserve til Klimaaftale for energi og industri mv.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen opskrevet med 3,4 mio. kr. i 2021, heraf
2,0 mio. kr. som lønsum, 1,9 mio. kr. årligt i 2022 og 2023, heraf 1,6 mio. kr. årligt som lønsum,
og 1,0 mio. kr. i 2024, heraf 0,8 mio. kr. som lønsum, som følge af administrative omkostninger
forbundet med initiativer om skærpelse af bæredygtighed af CO2-fortræningskravet, jf. Aftale
mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om grøn omstilling
af vejtransporten af december 2020.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen nedskrevet med 1,5 mio. kr. i 2021, 1,1
mio. kr. i 2022, 0,7 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024.

Kontoen er nedjusteret med 1,2 mio. kr. i 2022, 1,4 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. årligt i
2024 og frem som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale
mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,
Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige om politiets og anklagemyndighedens økonomi
i 2021-2023 af december 2020.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen opskrevet med 4,0 mio. kr. i 2022, heraf
3,2 mio. kr. som lønsum, og 5,0 mio. kr. årligt fra 2023 og frem, heraf 4,0 mio. kr. årligt som
lønsum.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen opskrevet med 0,4 mio. kr. årligt i 2022-
2023, heraf 0,3 mio. kr. årligt som lønsum, til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets arbejde
forbundet med dansk lederskab af en international shipping mission (Mission Innovation), jf.
Aftale mellem mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
Venstre, Enhedslisten, Konservative og Alternativet om sommer- og erhvervspakke mv. af juni
2021.

I forbindelse med finansloven for 2023 er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2023, som
finansierer klimaprojekter vedrørende klimapåvirkning fra statslige flyrejser forbundet med de-
partementets tjenesterejser foretaget i 2021.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i 2022 og
2023 i lønsum og med 0,4 mio. kr. i 2024 i lønsum som følge af udmøntning af ny national
strategi for cyber- og informationssikkerhed.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2022-
2032, heraf 1,2 mio. kr. lønsum, til departementets arbejde forbundet med 29.25.32. Teknologi-
neutral pulje til CO2-fangst mv.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2022-
2025, heraf 2,3 mio. kr. årligt i lønsum, til datagrundlag for hurtigere beslutninger om ny hav-
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vindskapacitet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedsli-
sten, Alternativet og Kristendemokraterne om finansloven for 2022 af december 2021.

I forbindelse med finansloven for 2023 er kontoen opskrevet med 0,1 mio. kr. i 2023 og frem
som følge af ny prismodel for Statens Administration.

I forbindelse med finansloven for 2023 er kontoen opskrevet med 0,3 mio. kr., heraf 0,3 mio.
kr. lønsum, til administation af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Ven-
stre, Enhedslisten, Frie Grønne, Kristendemokraterne og Alternativet om målrettet varmecheck
og udfasning af sort varme af februar 2022.

I forbindelse med finansloven for 2023 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2023-2025, heraf 0,8
mio. kr. lønsum, og 0,8 mio. kr. i 2026, heraf 0,6 mio. kr. lønsum, til en PtX-taskforce, jf. Aftale
mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Kon-
servative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om udvikling og fremme
af brint og grønne brændstoffer (Power-to-X strategi) af marts 2022.

I forbindelse med finansloven for 2023 er kontoen opskrevet med 0,5 mio. kr. årligt i perio-
den 2023-2026, heraf 0,4 mio. kr. som lønsum, til at understøtte oprettelse og drift af sekretariat
og rejsehold, der skal facilitere og kvalificere ansøgninger til bl.a. EU Innovation Fund mhp.
hjemtagning af midler.

50. Internationale bidrag
IRENA (International Renewable Energy Agency) har til formål at fremme brugen af ved-

varende energi. Agenturets aktiviteter vil omfatte analyser og systematisering af viden om ved-
varende energi, politik, rådgivning til medlemslande, teknologioverførsel, kapacitetsopbygning
og finansiel rådgivning samt stimulering af forskning inden for vedvarende energi. Det danske
medlemsbidrag forventes at andrage 1,0 mio. kr. årligt.

Der er afsat 1,2 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til betaling af medlemsbidragene til FN's
klimakonvention (UNFCCC) og Kyoto-protokollen, heraf 0,6 mio. kr. fra Udenrigsministeriet,
som følge af overførslen af ansvaret for medlemsbidragene til FN's klimakonvention (UNFCCC)
og Kyoto-protokollen fra Udenrigsministeriet til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

60. Kampagne mv. for klimavenlig adfærd
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Danske eksperter ved EU-Kommissionen
Ved akt. 168 af 22. april 1992 blev der skabt grundlag for at finansiere udsendelse af natio-

nale eksperter til EU-Kommissionen ved konvertering af øvrig drift til lønsum. Som følge heraf
er kontoen undtaget fra lønsumsloftet.

29.11.03. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove (Reser-
vationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 6,1 14,4 - - - - -
10. Monitorering og rapportering af

optaget CO2 i jorde og skove
Udgift ................................................... 6,1 14,4 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 6,1 14,4 - - - - -

10. Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.11.79. Reserve og budgetregulering (Driftsbev.)
På kontoen indbudgetteres § 29. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets uudmøntede

budgetreguleringer og reserver, som ikke er opført på andre konti.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - -3,4 130,8 110,9 97,1 40,0
Udgift ........................................................... - - -3,4 130,8 110,9 97,1 40,0
41. Budgetregulering vedr. finansi-

ering af eldrevne køretøjer mv.
Nettoudgift ............................................ - - -10,4 - - - -
Udgift ................................................... - - -10,4 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -10,4 - - - -

46. Reserve til tilskudspulje til grøn
omstilling og målrettede energi-

 effektiviseringer
 Nettoudgift ............................................ - - - 73,6 52,5 41,2 -
 Udgift ................................................... - - - 73,6 52,5 41,2 -

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 73,6 52,5 41,2 -

48. Reserve til etablering af offent-
ligt privat partnerskab til at
fremme sameksistens mellem in-
frastruktur til gavn for klimaet
og hensynet til natur- og biodi-

 versitet
 Nettoudgift ............................................ - - 7,0 7,3 7,3 7,3 -
 Udgift ................................................... - - 7,0 7,3 7,3 7,3 -

49. Reserver og budgetregulering ....... - - 7,0 7,3 7,3 7,3 -

49. Reserve til varsling af over-
 svømmelser

Nettoudgift ............................................ - - - 49,9 51,1 48,6 40,0
Udgift ................................................... - - - 49,9 51,1 48,6 40,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 49,9 51,1 48,6 40,0
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41. Budgetregulering vedr. finansiering af eldrevne køretøjer mv.
Kontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2019. Der er indbudgetteret en bud-

getregulering på -3,5 mio. kr. i 2019, -9,4 mio. kr. i 2020, -5,9 mio. kr. i 2021 og -10,2 mio. kr.
i 2022 som led i den samlede finansiering af udskydelsen af indfasningen af registreringsafgiften
og forhøjelsen af bundfradraget for eldrevne køretøjer mv.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

46. Reserve til tilskudspulje til grøn omstilling og målrettede energieffektiviseringer
Kontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2021. Der afsættes en reserve på 70,0

mio. kr. i 2021, 130,0 mio. kr. i 2022, 70,0 mio. kr. i 2023, 50,0 mio. kr. i 2024 og 40,0 mio.
kr. i 2025 til en tilskudspulje til grøn omstilling og målrettede energieffektiviseringer, jf. Aftale
mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om grøn skattereform af december 2020. Midlerne på reserven er inklusiv midler til ad-
ministration og afledte afgiftstab. Reserven kan finansiere lønsum.

I forbindelse med finansloven for 2022 blev kontoen nedskrevet med 131,4 mio. kr. i 2022
som finansieringsbidrag til Stemmeaftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socia-
listisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance
og Alternativet om dansk deltagelse i et "vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse" (IPCEI)
vedr. brint af juni 2021.

48. Reserve til etablering af offentligt privat partnerskab til at fremme sameksistens mellem
infrastruktur til gavn for klimaet og hensynet til natur- og biodiversitet

I forbindelse med finansloven for 2022 er der afsat en reserve på 7,0 mio. kr. årligt i perioden
2022-2025 til etablering af et nyt offentligt privat partnerskab til at fremme sameksistens mellem
infrastruktur til gavn for klimaet og hensynet til natur- og biodiversitet, jf. Aftale mellem rege-
ringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokra-
terne om finansloven for 2022 af december 2021. Af reserven kan der finansieres lønsum.

49. Reserve til varsling af oversvømmelser
I forbindelse med finansloven for 2023 er der afsat en reserve på 49,9 mio. kr. i 2023, 51,1

mio. kr. i 2024, 48,6 mio. kr. i 2025 og 40,0 mio. kr. i 2026 til varsling af oversvømmelser. Af
reserven kan der finansieres lønsum.
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Energi og forsyning

Under hovedområdet Energi og forsyning hører aktivitetsområderne Fællesudgifter, Forsk-
ning og udvikling, Efterforskning og indvinding af energi mm., Udnyttelse af vedvarende energi
og energibesparelser, Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) og International miljøstøtte.

Hovedkontiene § 29.21.04. Salg af CO2-kvoter, § 29.21.05. Indtægter ved overskridelse af
CO2-udledningstilladelser, § 29.21.11. Provenu fra salg af danske VE-andele, § 29.23.03. Geby-
rindtægter i forbindelse med udbudsrunder, § 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i
Nordsøaktiviteter og § 29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S er henregnet til sta-
tens indtægtsbudget.

29.21. Fællesudgifter

29.21.01. Energistyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoudgiftsbevilling ................................... 374,6 419,4 468,4 443,8 400,1 266,1 224,6
Indtægt ......................................................... 121,7 163,3 223,5 186,2 189,4 177,3 173,7
Udgift ........................................................... 481,9 560,1 691,9 630,0 589,5 443,4 398,3
Årets resultat ............................................... 14,4 22,6 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 423,2 467,4 551,3 507,3 466,8 320,8 278,2
Indtægt .................................................. 54,1 76,5 82,9 63,5 66,7 54,7 53,6

15. Indtægter fra sanktionssystemet
ved manglende energimærkning
af bygninger mv.
Indtægt .................................................. 0,1 0,4 - - - - -

30. Permanente råd, udvalg, nævn
 mv.

Indtægt .................................................. 0,0 - - - - - -

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 1,7 19,8 8,8 9,1 9,1 9,0 8,8
Indtægt .................................................. 10,8 13,5 8,8 9,1 9,1 9,0 8,8

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 57,0 72,9 131,8 113,6 113,6 113,6 111,3
Indtægt .................................................. 56,7 72,9 131,8 113,6 113,6 113,6 111,3

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hoved-
kontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, §
29.21.02. Forsyningstilsynet, § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske
Institut, § 29.41.01. GEUS, § 29.61.01. Geodatastyrelsen og §
29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.
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3. Hovedformål og lovgrundlag
Energistyrelsen er oprettet ved lov nr. 194 af 28. april 1976 om energipolitiske foranstalt-

ninger. Energistyrelsens opgave er at rådgive klima-, energi- og forsyningsministeren og at va-
retage administrationen af klima-, energi- og forsyningslovgivningen. Energistyrelsen admini-
strerer, i medfør af LBK nr. 263 af 27. april 1989, jf. BEK nr. 2573 af 22. december 2021 om
Energistyrelsens opgaver og beføjelser, ministeriets lovgivning på energi-, forsynings- og klima-
området. Det drejer sig først og fremmest om lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. LBK
nr. 263 af 27. april 1989, lov om varmeforsyning, jf. LBK nr. 2068 af 16. november 2021, lov
om elforsyning, jf. LBK nr. 984 af 12. maj 2021, lov om naturgasforsyning, jf. LBK nr. 126 af
6. februar 2020, lov om vandforsyning mv., jf. LBK nr. 1450 af 5. oktober 2020, lov om miljø-
beskyttelse vedrørende affald (kapitel VI), jf. LBK nr. 100 af 19. januar 2022, lov om fremme
af vedvarende energi, jf. LBK nr. 1791 af 2. september 2021, lov om afgiftssatser i lov om kul-
dioxidafgift af visse energiprodukter, jf. LBK nr. 1353 af 2. september 2020, lov om anvendelse
af Danmarks undergrund, jf. LBK nr. 1533 af 16. december 2019, lov om klima, jf. lov nr. 2580
af 13. december 2021, lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. LBK nr. 128 af
7. februar 2014.

Styrelsens arbejdsområder omfatter energiforbrug og -besparelser, forsyningssystemer, efter-
forskning og indvinding af olie og gas mm., energiøkonomi, energiteknologi, rådgivning om
drivhusgasudledninger fra ikke-kvotebelagte sektorer, internationalt samarbejde på klima-, energi-
og forsyningsområdet, ansvaret for den økonomiske regulering af affald og vand.

Energistyrelsen foretager myndighedsbehandling af sager vedrørende en række energileve-
randører og bevillingshavere. Myndighedsbehandlingen sker i henhold til LBK nr. 126 af 6. fe-
bruar 2020 om naturgasforsyning, LBK nr. 984 af 12. maj 2021 om elforsyning, lov om kuldi-
oxidafgift af visse energiprodukter, jf. LBK nr. 1353 af 2. september 2020, LBK nr. 807 af 13.
august 2019 om etablering og benyttelse af en olierørledning, og LBK nr. 1533 af 16. december
2019 om anvendelse af Danmarks undergrund. Udgifterne til myndighedsbehandlingen refunderes
af rettighedshaverne.

For at fremme varetagelsen af klima- og energihensyn administrerer Energistyrelsen en række
tilskudsordninger, bl.a. vedrørende støtte til produktion af vedvarende energi, forskning og ud-
vikling inden for energiteknologi samt fremme af energieffektivisering.

Energistyrelsen vil indgå en mål- og resultatplan for 2023 med Klima-, Energi- og Forsy-
ningsministeriets departement. Mål- og resultatplanen genforhandles årligt og vil derfor kun in-
deholde konkrete mål for 2023.

Energistyrelsen kan udføre indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter.
Energistyrelsen er for så vidt angår de indtægtsdækkede aktiviteter samt for en del af andre til-
skudsfinansierede aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

Yderligere oplysninger om Energistyrelsen kan findes på www.ens.dk.

Virksomhedsstruktur
29.21.01. Energistyrelsen, CVR-nr. 59778714.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der overføres midler fra tilskudsordningerne under energiområdet til
dækning af særlige driftsudgifter til administration af de berørte ord-
ninger samt projektforberedelse og evaluering, information og øvrige
initiativer, der kan fremme ordningens formål, dog maksimalt svarende
til de faktiske udgifter. (Der henvises til standardkonto 43 under til-
skudsordningerne).

http://www.ens.dk
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5. Opgaver og mål

BV 2.2.5 På bevillingsafregningen bortfalder et beløb svarende til indtægterne
på underkonto 15.

Opgaver Mål
Generelle fællesomkostninger Generelle fællesomkostninger dækker over

stabsfunktionerne, som understøtter de faglige
enheder, så de øvrige kerneopgaver kan løses på
en optimal måde.

Energisystemet Kerneopgaven energisystemet omfatter hele
værdikæden fra indvinding, produktion og trans-
port til anvendelsen.
Opgaverne omfatter således udnyttelse og ud-
vinding af energiressourcer, såvel vedvarende
som fossile. Samtidig er der opgaver i relation
til el-, naturgas-, og varmeforsyningsområderne,
herunder systemansvar, produktion af strøm og
varme samt transport gennem rør og ledninger. I
kerneopgaven ligger også regulerings- og mar-
kedsmæssige rammer og virkemidler for forsy-
ningssektorerne samt fremme af energieffektivi-
sering, omstilling til vedvarende energi, handel
med kvoter og udvikling af energiteknologier,
hvor der anvendes forskellige virkemidler (til-
skud, regulering og vejledninger).

Forsyningsøkonomi Kerneopgaven forsyningsøkonomi omfatter op-
gaver, som knytter sig til beregning og frem-
skrivning. Disse opgaver er bl.a. analyser, ud-
vikling af økonomiske og energifaglige modeller
og samfundsøkonomiske beregningsmodeller for
at sikre et solidt fagligt grundlag for klima- og
energipolitikken. Desuden omfatter kerneopga-
ven ansvaret for den økonomiske regulering af
vand og affald i forhold til vand- og affaldsfor-
syningssektorerne.

Internationalt samarbejde på energi- og klima-
området

Kerneopgaven internationalt samarbejde omfatter
bilateralt samarbejde med en række vækstøko-
nomier med langsigtet omstilling til lavemission.
Samarbejdet bidrager til at fastholde den danske
position som foregangsland på energi- og klima-
området og til at fremme danske energiløsninger
internationalt.
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægter i alt .............................................. 121,7 163,3 223,5  186,2 189,4 177,3 173,7
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 10,8 13,5 8,8  9,1 9,1 9,0 8,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 56,7 72,9 131,8  113,6 113,6 113,6 111,3
4. Afgifter og gebyrer ................................ 47,3 40,5 41,9  43,4 43,4 42,5 41,7
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske

bidrag, bøder mv. ................................... 0,1 0,4 -  - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 6,8 36,0 41,0  20,1 23,3 12,2 11,9
Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter blandt andet interne statslige overførselsindtægter.

1. Indtægtsdækket virksomhed
Energistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter primært energimærkningsordningen

for bygninger. Hertil kommer salg af ekspertise og systemer, herunder levering af data og analyser
til ind- og udland (systemeksport). Der henvises til beskrivelsen under § 29.21.01.90. Indtægts-
dækket virksomhed.

3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Energistyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter er nærmere beskrevet under § 29.21.01.97.

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

4. Afgifter og gebyrer
Samlet set er der under Afgifter og gebyrer budgetteret med indtægter i 2023 på 43,4 mio.

kr. 
Der er tale om følgende gebyrordninger: Indtægten vedrører Energistyrelsens myndighedsbe-
handling af sager vedrørende rettighedshavere på kulbrinteområdet m.fl., jf. BEK nr. 661 af 1.
juni 2018 om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kul-
brinteaktiviteter mv. Gebyrindtægterne forventes at andrage 10,2 mio. kr. i 2023.

Ligeledes vedrører indtægten forventede gebyrer vedrørende myndighedsbehandling på el-
og gasområdet i henhold til §§ 51, 51a, 51b, 51c 78, og 90 i LBK nr. 984 af 12. maj 2021 om
elforsyning, §§ 10, 13, 16, 17, 24, 30a, 30b, 30c, og 52 i LBK nr. 126 af 6. februar 2020 om
naturgasforsyning, §§ 4, 4a, 4b, og 4d i LBK nr. 118 af 6. februar 2020 om Energinet og i henhold
til BEK nr. 1460 af 25. juni 2021 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning
og lov om fremme af vedvarende energi, herunder afgiften, som bevillingshaverne skal betale for
de med tilsynet mv. forbundne udgifter samt administrative udgifter i øvrigt. Gebyrindtægterne
forventes at andrage 9,0 mio. kr. i 2023.

Derudover vedrører indtægten gebyrer, som opkræves hos virksomheder omfattet af § 51 d,
i lov om elforsyning, og § 30 c, i lov om naturgasforsyning. Virksomhederne betaler gebyr til
dækning af Energistyrelsens omkostninger for tilsyn med virksomhederne efter regler udstedt i
medfør af 85 b, stk. 4, og § 85 c, stk. 6, i lov om elforsyning, samt § 15 a, stk. 4, og § 15 b, stk.
6, i lov om naturgasforsyning. Gebyrindtægterne forventes at andrage 8,8 mio. kr. i 2023.

Mio. kr.
R

2020
R

2021
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Udgift i alt ................................................ 481,9 560,1 691,9 630,0 589,5 443,4 398,3

0. Generelle fællesomkostninger ............ 150,0 165,4 224,7 192,2 179,5 134,6 120,9
1. Energisystemet ..................................... 183,4 338,8 262,8 222,8 208,8 156,7 140,6
2. Forsyningsøkonomi .............................. 87,1 7,2 116,5 100,4 93,8 70,3 62,9
3. Internationalt samarbejde på energi- og

klimaområdet ........................................ 61,4 48,7 87,9 114,6 107,4 81,8 73,9
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Endvidere betaler virksomheder, der ønsker klimaprojekter, et gebyr til dækning af Energi-
styrelsens omkostninger, jf. lov om lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. LBK nr.
1353 af 2. september 2020. Også virksomheder, der er omfattet af den europæiske CO2-kvote-
ordning, betaler gebyr for Energistyrelsens myndighedsbehandling, jf. BEK nr. 2255 af 2. de-
cember 2021 om gebyr og anden betaling for ydelser efter lov om CO2-kvoter. Gebyrindtægterne
forventes at andrage 11,7 mio. kr. i 2023.

Ydermere opkræves gebyrer vedrørende Affaldsregisteret, jf. BEK nr. 2098 af 14. december
2020 om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed. Der forventes ind-
tægter på 3,1 mio. kr. i 2023.  Endelig opkræves gebyrer i relation til værditabsordningen, jf. LBK
nr. 1791 af 2. september 2021 om lov om fremme af vedvarende energi. Gebyrindtægten for-
ventes at andrage 0,6 mio. kr. i 2023.

5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.
I henhold til LBK nr. 1923 af 8. oktober 2021 om fremme af energibesparelser i bygninger

er udstedt BEK nr. 262 af 15. marts 2013 om anvendelse af administrative bødeforelæg ved
overtrædelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger eller regler udstedt i medfør
heraf. Tilsvarende gælder administrative bødeforelæg i henhold til § 24 i olieberedskabsloven lov
nr. 354 af 24. april 2012. Provenuet herfra bogføres på denne konto. Indtægten vil på den bag-
grund bortfalde på de årlige bevillingsafregninger, således at indtægten tilfalder statskassen.

6. Øvrige indtægter
Indtægten er hjemlet i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. LBK nr. 263 af 27. april

1989, BEK nr. 2573 af 22. december 2021 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser samt be-
villingslovene. Endvidere vedrører indtægten brugerbetaling til dækning af omkostninger ved
behandling af ansøgning om certificering og godkendelse af vindmøllers konstruktion og opstil-
ling mv., jf. § 33, stk. 4, i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om fremme af vedvarende energi.

Endeligt vedrører indtægten en række forskelige indtægter i relation til Energistyrelsens al-
mindelige drift.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Personale i alt (årsværk) ............................ 499 618 633  570 544 417 382
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 290,9 369,9 422,5  385,7 364,7 282,4 257,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 24,0 52,5 46,6  41,1 41,2 41,2 40,3
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 266,9 317,4 375,9  344,6 323,5 241,2 217,1

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Reguleret egenkapital ................................. - - 6,9 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 45,3 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 52,2 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 31,3 35,0 27,6 26,7 28,8 14,7 11,2
+ anskaffelser .............................................. 10,8 8,6 8,0 6,5 -12,0 - 6,5
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -1,9 16,7 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 3,2 8,4 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 2,1 -1,4 8,9 4,4 2,1 3,5 4,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 35,0 53,2 26,7 28,8 14,7 11,2 13,7
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Låneramme .................................................. - - 26,7 28,8 14,7 11,2 13,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til Energistyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af

styrelsens hovedformål og lovgrundlag. Der kan af kontoen endvidere afholdes udgifter i forbin-
delse med konkurrencer af energifaglig art, herunder til præmier og uddeling af priser. Der kan
af kontoen ligeledes afholdes udgifter til rejse- og opholdsudgifter for udenlandske delegationer.

Der kan ydes tilskud i forbindelse med Danmarks bidrag til driften af det permanente sekre-
tariat vedrørende Det Europæiske Energicharter, projekter i det Internationale Energi Agentur
mv. Desuden kan der ydes tilskud til Dansk Standard, som udfører sekretariatsfunktionen for et
samarbejdsudvalg mellem Dansk Standard og Energistyrelsen. Udvalgets opgave er at overvåge
aktiviteterne på standardiseringsområdet med henblik på at udpege aktiviteter med energimæssig
relevans samt at prioritere arbejdsindsatsen hermed.

Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2018, 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022 og 0,3 mio. kr. årligt
i 2023-2025 til administration af ordningen vedrørende forskning i miljøvenlig og energieffektiv
produktion af olie og gas opført under § 29.22.01. Tilskud til energiforskning.

Kontoen er opskrevet til finansiering af en række prioriterede indsatser indenfor analyser,
politikudvikling og eksportfremme, jf. Energiaftale mellem den daværende VLAK-regering, So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti af juni 2018. Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2023 til udvikling af et
smart og fleksibelt energisystem, heraf 1,5 mio. kr. til lønsum i perioden 2020-2023. Der er afsat
4,3 mio. kr., heraf 1,5 mio. kr. som lønsum, i 2019, 10,8 mio. kr., heraf 3,7 mio. kr. som lønsum,
i 2020, 10,7 mio. kr., heraf 3,7 mio. kr. som lønsum, i 2021 og 10,8 mio. kr. årligt, heraf 3,7
mio. kr. som lønsum, i perioden 2022-2024 til udvidelse af eksportordning på energiområdet.
Der er afsat 3,9 mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. som lønsum, i 2019, 4,4 mio. kr., heraf 2,4 mio. kr.
som lønsum, i 2020, 3,2 mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. som lønsum, i 2021, 2,9 mio. kr., heraf 2,4
mio. kr. som lønsum, i 2022, 2,8 mio. kr., heraf 2,4 mio. kr. som lønsum, i 2023 og 2,9 mio. kr.,
heraf 2,4 mio. kr. som lønsum, i 2024 til videreudvikling af elmarkedsmodellen, herunder fortsat
sikring af forsyningssikkerheden. Endeligt er der afsat 7,3 mio. kr., heraf 5,6 mio. kr. som lønsum,
i 2019, 7,2 mio. kr., heraf 5,6 mio. kr. som lønsum, i 2020 og 5,4 mio. kr. årligt, heraf 4,1 mio.
kr. som lønsum, i perioden 2021-2024 til analysearbejde og modeludvikling i relation til energi-
systemet.

En driftsbevilling på 28,7 mio. kr. i 2019 og 19,2 mio. kr. årligt i perioden 2020-2024 til fi-
nansiering af Energistyrelsens arbejde for fremme af energieffektivitet, herunder Energistyrelsens
arbejde med energieffektivisering, er blevet genudmøntet fra 2019-2024. Bevillingen udgør en
del af de afsatte midler til Energistyrelsens arbejde med data og information mv., jf. Energiaftale
mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Al-
ternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.

Kontoen er forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2020, heraf 1,8 mio. kr. som lønsum, 2,7 mio. kr. i
2021, heraf 1,8 mio. kr. som lønsum, og 2,3 mio. kr. årligt i 2022-2023, heraf 1,5 mio. kr. som
lønsum, til finansiering af de administrative omkostninger til udmøntningen af § 29.24.31. Pulje
til håndtering af strandede omkostninger.

Kontoen er forhøjet med 7,2 mio. kr. årligt i 2020 og frem, heraf 5,1 mio. kr. som lønsum,
til finansiering af de administrative omkostninger vedrørende etableringen og driften af en afta-
leordning for overskudsvarme.

I forbindelse med finansloven for 2020 er kontoen forhøjet med 11,0 mio. kr. i 2020, heraf
7,4 mio. kr. i lønsum, i 2021 med 11,1 mio. kr., heraf 11,5 mio. kr. i lønsum, i 2022 med 12,5
mio. kr., heraf 11,9 mio. kr. i lønsum, og i 2023 10,6 mio. kr., heraf 11,1 mio. kr. i lønsum, til
implementering af Vinterpakken.

I forbindelse med finansloven for 2020 er kontoen nedskrevet med 0,7 mio. kr. i 2020, 1,1
mio. kr. i 2021, 1,3 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 og frem som følge af budgettering fra
koncernbudgetanalyse.
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I forbindelse med finansloven for 2020 er kontoen forhøjet med 35,6 mio. kr. i 2020, heraf
24,6 mio. kr. som lønsum, 40,7 mio. kr. i 2021, heraf 28,5 mio. kr. som lønsum, 40,7 mio. kr. i
2022, heraf 29,1 mio. kr. i lønsum, 30,7 mio. kr. i 2023, heraf 21,6 mio. kr. i lønsum og 30,7
mio. kr. i 2024, heraf 21,5 mio. kr. i lønsum fra § 35.11.54. Reserve til energiaftale til finansiering
af Energistyrelsens omkostninger til implementering af Energiaftale mellem den daværende
VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Ven-
stre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.

Kontoen er i 2020 og frem reduceret med 20,0 mio. kr. årligt, heraf 15,0 mio. kr. som lønsum.
Midlerne overføres til § 29.11.01. Departementet med henblik på at styrke Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriets indsats på særligt klimaområdet.

Indtægter og udgifter er i 2021 og frem forhøjet med 8,4 mio. kr. årligt, heraf 5,1 mio. kr. i
lønsum, som følge af, at en række gebyrfinansierede tilsynsopgaver på beredskabsområdet er
virksomhedsoverdraget fra Energinet til Energistyrelsen.

Kontoen er forhøjet med 14,4 mio. kr. årligt i 2021-2024, heraf 10,1 mio. kr. som lønsum,
til administration af § 29.24.10.20. Støtte til varmepumper ved skrotning af oliefyr samt §
29.24.27.20. Energibesparelser i bygninger.

Kontoen er nedskrevet med 0,1 mio. kr. årligt i 2021 og frem som følge af besparelser ved-
rørende overgang til Statens It. Kontoen er nedskrevet med 1,5 mio. kr. årligt i 2021 og frem som
følge af en række ændringer i Klima- Energi og Forsyningsministeriets administrative fællesska-
ber, herunder nedlæggelsen af den koncernfælles personaleadministration, nedlæggelsen af den
koncernfælles udbudsrådgivning og Geodatastyrelsens indtræden i den koncernfælles rejseenhed.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen nedskrevet med 21,6 mio. kr. i 2021, 22,5
mio. kr. i 2022 og 23,5 mio. kr. årligt fra 2023 og frem som følge af udmøntningen af den ne-
gative budgetregulering fra § 29.11.79.43. Negativ budgetregulering vedr. køb af konsulentydel-
ser. Kontoen er yderligere nedskrevet med 5,9 mio. kr. årligt fra 2022 og frem som følge af ud-
møntning af resterende besparelser vedrørende køb af konsulentydelser.

Kontoen er forhøjet med 7,5 mio. kr. i 2021, heraf 5,7 mio. kr. i lønsum, 4,2 mio. kr. i 2022,
heraf 3,6 mio. kr. i lønsum, og 1,7 mio. kr. i 2023, heraf 1,5 mio. kr. i lønsum, til arbejdet med
omstilling af affaldssektoren og analyse af indsamlingsleddet jf. Aftale mellem regeringen, Ven-
stre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal
Alliance og Alternativet om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af juni
2020.

Kontoen er nedskrevet med 7,6 mio. kr. årligt i 2021-2022, heraf 6,3 mio. kr. som lønsum,
4,0 mio. kr. i 2023, heraf 3,3 mio. kr. som lønsum, og 2,6 mio. kr. i 2024, heraf 2,2 mio. kr. som
lønsum, som følge af, at bevillinger afsat til henholdsvis udbud af to havvindsparker samt for-
undersøgelser af energiøer omprioriteres til finansiering af implementering og administration af
Klimaaftale for energi og industri mv. mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og
Alternativet af juni 2020.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen forhøjet med 14,5 mio. kr. i 2021, heraf
8,0 mio. kr. i lønsum, 12,2 mio. kr. i 2022, heraf 6,9 mio. kr. i lønsum, 8,4 mio. kr. i 2023, heraf
3,6 mio. kr. i lønsum, og 6,6 mio. kr. årligt i 2024 og frem til 2030, heraf 2,9 mio. kr. i lønsum,
til understøttende tiltag vedr. udfasning af olie- og gasfyr og grøn fjernvarme, jf. Klimaaftale for
energi og industri mv. mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet af
juni 2020.

I forbindelse med finansloven for 2021 afsættes der 40,0 mio. kr. årligt i 2021-2024 til ad-
ministration ud over puljeadministration af Klimaaftale for energi og industri mv. mellem rege-
ringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det
Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet af juni 2020. Midlerne fordeles mellem
§ 29.21.01. Energistyrelsen og § 29.11.01. Departementet. I forbindelse med finansloven for 2021
er kontoen derfor forhøjet med 36,7 mio. kr. i 2021, heraf 25,2 mio. kr. i lønsum, 37,2 mio. kr.
i 2022, heraf 25,6 mio. kr. i lønsum, 37,5 mio. kr. i 2023, heraf 25,8 mio. kr. i lønsum, og 38,6
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mio. kr. i 2024, heraf 26,5 mio. kr. i lønsum, som følge af udmøntningen af reserven § 29.11.78.
Reserve til Klimaaftale for energi og industri mv.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen forhøjet med 18,0 mio. kr. i 2021, heraf
14,4 mio. kr. i lønsum, 12,0 mio. kr. årligt i 2022-2024, heraf 9,7 mio. kr. i lønsum, 18,0 mio.
kr. i 2025, heraf 14,4 mio. kr. til lønsum, og 12,0 mio. kr. årligt i perioden 2026-2029, heraf 9,7
mio. kr. til lønsum, til administration af § 29.24.27.10. Energibesparelser i erhvervene, jf. Kli-
maaftale for energi og industri mv. mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og
Alternativet af juni 2020.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen forhøjet med 6,7 mio. kr. årligt i 2024 og
frem til puljens udløb i 2044, heraf 4,9 mio. kr. i lønsum, til administration af § 29.25.19. Mar-
kedsbaseret tilskudspulje til fangst og lagring af CO2, jf. Klimaaftale for energi og industri mv.
mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En-
hedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet af juni 2020.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen forhøjet med 6,4 mio. kr. i 2024, heraf
4,9 mio. kr. i lønsum, og 5,7 mio. kr. årligt i 2025 og frem til puljens udløb i 2044, heraf 4,4
mio. kr. i lønsum, til administration af § 29.25.20.10. Fremme af biogas og andre grønne gasser,
jf. Klimaaftale for energi og industri mv. mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og
Alternativet af juni 2020.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen forhøjet med 11,8 mio. kr. i 2021, heraf
6,6 mio. kr. i lønsum, 9,5 mio. kr. i 2022, heraf 5,2 mio. kr. i lønsum, 7,5 mio. kr. i 2023, heraf
3,7 mio. kr. i lønsum, 6,6 mio. kr. i 2024, heraf 3,0 mio. kr. i lønsum, og 1,9 mio. kr. årligt fra
2025 til 2030, heraf 0,9 mio. kr. til lønsum, til målrettet energieffektivisering, jf. Klimaaftale for
energi og industri mv. mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet af
juni 2020.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen forhøjet med 10,2 mio. kr. årligt i 2021-
2022, heraf 7,6 mio. kr. i lønsum, 7,0 mio. kr. i 2023, heraf 5,3 mio. kr. i lønsum, 6,7 mio. kr. i
2024, heraf 5,0 mio. kr. i lønsum, 13,3 mio. kr. i 2025, heraf 10,0 mio. kr. lønsum, og 11,6 mio.
kr. i 2026, heraf 8,7 mio. kr. lønsum, til administration af § 29.24.27.20. Energibesparelser i
bygninger, jf. Klimaaftale for energi og industri mv. mellem regeringen, Venstre, Dansk Folke-
parti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Libe-
ral Alliance og Alternativet af juni 2020.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2021-
2024, heraf 1,1 mio. kr. årligt i lønsum, til administration af § 29.24.10. Pulje til skrotningspræ-
mie for oliefyr, jf. Klimaaftale for energi og industri mv. mellem regeringen, Venstre, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,
Liberal Alliance og Alternativet af juni 2020.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen forhøjet med 1,9 mio. kr. årligt i 2021-
2022, heraf 1,4 mio. kr. årligt i lønsum, og 1,5 mio. kr. i 2023, heraf 1,1 mio. kr. i lønsum, til
administration af § 29.24.32. Tilskud til udrulning af fjernvarme jf. Klimaaftale for energi og
industri mv. mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Fol-
keparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet af juni 2020.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2021, heraf
1,2 mio. kr. i lønsum, 4,3 mio. kr. årligt i 2022-2024, heraf 3,2 mio. kr. årligt i lønsum, og 5,4
mio. kr. årligt i 2025 og 2026, heraf 4,0 mio. kr. årligt i lønsum, til administration af § 29.24.33.
Tilskud til afkobling af gasnettet, jf. Klimaaftale for energi og industri mv. mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konser-
vative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet af juni 2020.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen forhøjet med 8,1 mio. kr. i 2021, heraf
3,0 mio. kr. i lønsum og 6,5 mio. kr. årligt i 2022 og frem, heraf 3,0 mio. kr. årligt som lønsum,
som følge af regeringens strategi for grønne indkøb.
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I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen forhøjet med 5,8 mio. kr. årligt i 2022 og
2023, heraf 3,6 mio. kr. årligt i lønsum, til Energistyrelsens eksportordning på energiområdet, jf.
Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det
Konservative Folkeparti og Alternativet om udbetaling af resterende to ugers indefrosne ferie-
midler, eksportpakke og reserve til forlængelse af hjælpepakker af december 2020.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2021, heraf
2,6 mio. kr. i lønsum, 1,7 mio. kr. årligt i 2022 og 2023, heraf 1,5 mio. kr. årligt som lønsum,
og 0,9 mio. kr. i 2024, heraf 0,8 mio. kr. som lønsum, som følge af administrative omkostninger
forbundet med initiativer om skærpelse af bæredygtighed af CO2-fortræningskravet, jf. Aftale
mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om grøn omstilling
af vejtransporten af december 2020.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen forhøjet med 5,8 mio. kr. årligt i 2022-
2024, heraf 4,4 mio. kr. i lønsum, til finansiering af administrationsomkostninger til §
29.24.27.10. Energibesparelser i erhverv, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om grøn skattereform af december 2020.

Kontoen er nedjusteret med 3,4 mio. kr. i 2022 og 3,9 mio. kr. årligt i 2023 og frem som følge
af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti
og Nye Borgerlige om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af december 2020.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2022-
2024, heraf 1,3 mio. kr. årligt i lønsum, til administration af Klimakompasset.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2022-
2025, heraf 0,8 mio. kr. årligt i lønsum, til administration af CO2-beregneren.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen forhøjet med 2,7 mio. kr. årligt i 2022-
2023, heraf 1,4 mio. kr. årligt i lønsum, til styrket samarbejde med USA, jf. Aftale mellem re-
geringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten,
Konservative og Alternativet om sommer- og erhvervspakke mv. af juni 2021.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen forhøjet med 2,3 mio. kr. årligt i 2022-
2023, heraf 1,4 mio. kr. årligt i lønsum, til styrket eksportindsats i EU, jf. Aftale mellem rege-
ringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Kon-
servative og Alternativet om sommer- og erhvervspakke mv. af juni 2021.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen forhøjet med 6,3 mio. kr. i 2022, heraf
4,2 mio. kr. i lønsum, 3,0 mio. kr. i 2023, heraf 2,0 mio. kr. i lønsum, og 5,7 mio. kr. i 2024,
heraf 3,9 mio. kr. i lønsum, til administration af Fjernvarmepuljen, Skrotningsordningen, Byg-
ningspuljen, og Afkoblingsordningen ifm. udvidelsen af puljerne. Finansieringen hertil kommer
fra det danske hjemtag fra EU's genopretningsfacilitet.

I forbindelse med finansloven for 2022 er der afsat 5,8 mio. kr. årligt i 2022-2024, heraf 4,4
mio. kr. i lønsum, til administration af de 100,0 mio. kr. årligt i 2022-2024 til § 29.24.27.10.
Energibesparelser i erhvervene afsat i Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om grøn skattereform af december 2020 som
en del af den danske genopretningsplan. Finansieringen hertil kommer fra det danske hjemtag fra
EU's genopretningsfacilitet.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2022, heraf
1,2 mio. kr. i lønsum, og 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2023-2024, heraf 1,2 mio. kr. årligt i
lønsum, til administration af fremskrivning af det forbrugsbaserede klimaaftryk.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i perioden
2022-2023 i lønsum og 0,4 mio. kr. i 2024 i lønsum som følge af udmøntning af ny national
strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Der kan i 2023 overføres op til 1,8 mio. kr. til lønsum og op til 2,0 mio. kr. til lønsum i hvert
af årene 2024-2026 ved intern statslig overførsel fra § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste
som refusion for udgifter afholdt i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om et styrket cy-
berforsvar af juni 2021.
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I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2022, heraf
1,7 mio. kr. i lønsum, og 5,5 mio. kr. årligt i 2023-2032, heraf 3,7 mio. kr. årligt i lønsum, til
Energistyrelsens arbejde forbundet med § 29.25.32. Teknologineutral pulje til CO2-fangst mv.

Kontoen er forhøjet med 12,8 mio. kr. i 2022, heraf 5,7 mio. kr. i lønsum, 13,8 mio. kr. årligt
i 2023-2024, heraf 5,7 mio. kr. årligt i lønsum, og 8,8 mio. kr. i 2025, heraf 5,7 mio. kr. i lønsum,
til yderligere havvind frem mod 2030, herunder flere udbudsparker, jf. Aftale mellem regeringen,
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om
finansloven for 2022 af december 2021.

Kontoen er forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2022, heraf 0,7 mio. kr. lønsum, 17,0 mio. kr. i 2023,
heraf 2,9 mio. kr. i lønsum, og 12,0 mio. kr. årligt i 2024-2025, heraf 2,9 mio. kr. årligt, til da-
tagrundlag for hurtigere beslutninger om ny havvindskapacitet, herunder screening og strategisk
miljøvurderinger, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En-
hedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finansloven for 2022 af december 2021.

Kontoen er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2022-2023, heraf 1,0 mio. kr. årligt i lønsum,
2,0 mio. kr. i 2024, heraf 1,3 mio. kr. i lønsum, og 3,0 mio. kr. i 2025, heraf 2,0 mio. kr. i lønsum,
til standardisering af virksomheders ESGdata og yderligere udvikling af Klimakompasset, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet
og Kristendemokraterne om finansloven for 2022 af december 2021. Finansieringen hertil kom-
mer fra det danske hjemtag fra EU's genopretningsfacilitet.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2022-2025, heraf 0,7 mio. kr. årligt i lønsum,
til administration af pulje til støtte af lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaom-
stilling, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten,
Alternativet og Kristendemokraterne om finansloven for 2022 af december 2021.

I forbindelse med finansloven for 2023 er kontoen nedskrevet med 0,3 mio. kr. i 2023 og
frem som følge af ny prismodel for Statens Administration.

I forbindelse med finansloven for 2023 er kontoen nedskrevet med 0,1 mio. kr. i 2023 og
frem som følge af udmøntning af konsulentbesparelser.

I forbindelse med finansloven for 2023 er kontoen nedskrevet med 0,1 mio. kr. i 2023, som
finansierer klimaprojekter vedrørende klimapåvirkning fra statslige flyrejser forbundet med de-
partementets tjenesterejser foretaget i 2021.

I forbindelse med finansloven for 2023 er kontoen opskrevet med 13,4 mio. kr. i 2023, heraf
11,0 mio. kr. i lønsum, 13,2 mio. kr. i 2024, heraf 10,8 mio. kr. i lønsum, 11,9 mio. kr. i 2025,
heraf 9,8 mio. kr. i lønsum, 7,4 mio. kr. i 2026, heraf 6,1 mio. kr. i lønsum til finansiering af
PtX-Taskforce til understøttelse af et dansk brintmarked og -infrastruktur, herunder identificere
og håndtere regulerings- og lovgivningsmæssige barrierer for opbygningen af en ny dansk for-
syningssektor for PtX samt at styrke rammevilkårene inden for produktion, transport og anven-
delse af brint og PtX-produkter i Danmark, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
og Alternativet om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer (Power-to-X strategi)
af marts 2022.

I forbindelse med finansloven for 2023 er kontoen opskrevet med 10,7 mio. kr., heraf 5,9
mio. kr. lønsum, til administation af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale
Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Kristendemokraterne og Alternativet om målrettet varme-
check og udfasning af sort varme af februar 2022.

I forbindelse med finansloven for 2023 er telekommunikation overført til § 29.71.01. Styrel-
sen for Dataforsyning og Infrastruktur. Til dækning af udgifterne hertil er kontoen reduceret med
45,3 mio. kr. i 2023, 47,1 mio. kr. i 2024, 45,0 mio. kr. i 2025 og 44,4 mio. kr. i 2026 og frem.

I forbindelse med finansloven for 2023 er kystradionettet til brug for radiobaseret maritime
nød- og sikkerhedstjenester i Danmark overført til § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og
Infrastruktur, hvorfor kontoen nedskrives med 16,8 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 og 12,8 mio.
kr. årligt fra 2025 og frem.

I forbindelse med finansloven for 2023 er kontoen opskrevet med 6,0 mio. kr. årligt i perio-
den 2023-2026, heraf 3,9 mio. kr. som lønsum, til oprettelse og drift af sekretariat og rejsehold,
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der skal facilitere og kvalificere ansøgninger til bl.a. EU Innovation Fund mhp. hjemtagning af
midler.

15. Indtægter fra sanktionssystemet ved manglende energimærkning af bygninger mv.
I henhold til LBK nr. 1923 af 8. oktober 2021 om fremme af energibesparelser i bygninger

er udstedt BEK nr. 262 af 15. marts 2013 om anvendelse af administrative bødeforelæg ved
overtrædelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger eller regler udstedt i medfør
heraf. Tilsvarende gælder administrative bødeforelæg i henhold til § 24 i olieberedskabsloven, jf.
lov nr. 354 om olieberedskab af 24. april 2012. Provenuet herfra bogføres på denne konto. Ind-
tægten vil på den baggrund bortfalde på de årlige bevillingsafregninger.

30. Permanente råd, udvalg, nævn mv.
Bevillingen vedrører udgifter til Havarikommissionen, der er nedsat i medfør af § 60 i LBK

nr. 125 af 6. februar 2018 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og
transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov ).

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Energistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter eventuelle salg af ekspertise og sy-

stemer, herunder levering af data og analyser til ind- og udland (systemeksport).
Energistyrelsen deltager desuden i rådgivningsopgaver i forbindelse med styrelsens generelle

internationale opgaver og som konsulent (underleverandør) for eksterne konsulentfirmaer.
Energistyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter endvidere, at energimærkningsord-

ningen for bygninger er placeret i Energistyrelsen, jf. akt. 92 af 16. maj 2013, og er opført som
indtægtsdækket virksomhed i henhold til Budgetvejledning 2021. Udgiften finansieres via de
gebyrer, som Energistyrelsen, i BEK nr. 60 af 27. januar 2011 om gebyrer og honorarer for
ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. LBK nr. 1923 af 8. oktober
2021, bemyndiges til at opkræve.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Den tilskudsfinansierede virksomhed omfatter blandt andet drift af samarbejder i Energisty-

relsen, der er finansieret af klimapuljen. De aktuelle samarbejder omfatter Kina, Indien, Indone-
sien, Mexico, Vietnam og Sydafrika. Klimapuljen finansierer også DETI (Danish Energy Tran-
sition Initiative), hvor der samarbejdes med Brasilien, Colombia og Pakistan. Programmet bistår
samarbejdslandene med at planlægge, beslutte og implementere drivhusgasreduktionsindsatser,
dels i form af en tværgående og metodisk rådgivningsindsats over for landene, og dels i form af
konkrete energisektorindsatser i landene. Rammerne for udmøntning af Klimapuljen aftales mel-
lem Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Klima-, Energi- og Forsynings-
ministeriet. Programmerne under klimapuljen forventes udvidet til at omfatte flere lande.

Herudover omfatter tilskudsfinansieret virksomhed aktiviteter i regi af Udenrigsministeriets
strategiske sektorsamarbejde inden for energi, hvorigennem Energistyrelsen indgår i projekter
med Egypten, Etiopien, Indien, Indonesien, Kina, Kenya og Tyrkiet. Programmerne under det
strategiske sektorsamarbejde forventes udvidet til at omfatte flere lande.

De tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører endvidere et projekt i samarbejde med ambassa-
den i Etiopien og et projekt under naboskabsprogrammet i samarbejde med Ukraine.

Hertil kommer en række øvrige mindre tilskudsfinansierede aktiviteter med energi- og kli-
marelevans, som finansieres af blandt andet NGO'er, EU-programmer og bilaterale aftaler.
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29.21.02. Forsyningstilsynet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoudgiftsbevilling ................................... 3,4 7,5 - - - - -
Indtægt ......................................................... 81,4 96,7 94,2  114,5 103,0 101,8 99,7
Udgift ........................................................... 98,0 99,1 94,2  114,5 103,0 101,8 99,7
Årets resultat ............................................... -13,1 5,1 -  - - - -
10. Forsyningstilsynet
 Udgift .................................................... 98,0 99,1 94,2 114,5 103,0 101,8 99,7
 Indtægt .................................................. 81,4 96,7 94,2 114,5 103,0 101,8 99,7

3. Hovedformål og lovgrundlag 
- Lov om varmeforsyning, jf. BEK nr. 2251 af 1. december 2021
- Lov om elforsyning, jf. BEK nr. 2256 af 2. december 2021
- Lov om naturgasforsyning, jf. BEK nr. 2257 af 2. december 2021
- Lov om Energinet, jf. LBK nr. 118 af 6. februar 2020
- Lov om fremme af vedvarende energi, jf. BEK nr. 1619 af 15. december 2017
- Lov om Forsyningstilsynet, jf. lov nr. 690 af 8. juni 2018 og BEK nr. 2250 af 1. december 2021

Forsyningstilsynet er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med monopolselskaberne og
overvåger markeder i den danske energisektor. Omkostningerne forbundet med udførelsen af til-
synet er fuldt ud dækket af gebyrer opkrævet fra el-, gas- og varmeforsyningsvirksomhederne.

Virksomhedsstruktur
29.21.02. Forsyningstilsynet, CVR-nr. 33750250.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.6.5 Da tilsynet med energisektoren er efterspørgselsreguleret, er der givet
adgang til, at merindtægter som følge af øget aktivitet kan anvendes
til heraf afledte lønudgifter og øvrige udgifter ud over de allerede
budgetterede. De faktisk afholdte udgifter og hertil svarende indtægter
vil afhænge af aktiviteten på området.

Opgaver Mål
Generelle fællesomkostninger Generelle fællesomkostninger dækker over

stabsfunktionerne, som understøtter de faglige
enheder, så de øvrige kerneopgaver kan løses på
en optimal måde.
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægter i alt .............................................. 81,4 96,7 94,2  114,5 103,0 101,8 99,7
4. Afgifter og gebyrer ................................ 81,2 96,7 94,2  114,5 103,0 101,8 99,7
6. Øvrige indtægter .................................... 0,2 - -  - - - -

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Personale i alt (årsværk) ............................ 103 104 95  112 102 101 100
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 66,4 68,3 59,0  72,2 65,6 64,8 62,9

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Reguleret egenkapital ................................. - - 8,0 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 60,5 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 68,5 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 7,1 6,4 7,3 6,3 5,6 5,1 4,7
+ anskaffelser .............................................. 4,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -3,6 - - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... - - - - - - -
- afskrivninger ............................................. 1,6 1,6 2,0 1,7 1,5 1,4 1,2
Samlet gæld ultimo ..................................... 6,4 5,3 6,3 5,6 5,1 4,7 4,5

Låneramme .................................................. - - 6,3 5,6 5,2 4,7 4,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 100,0 100,0 98,1 100,0 95,7

Tilsyn og regulering Forsyningstilsynet gennemfører økonomisk re-
gulering af energibranchens (el, gas, varme)
monopolselskaber, som har det overordnede for-
mål at skabe konkurrencelignende rammer for
disse selskaber, så energiforsyningerne tilskyndes
til innovation, forsyningssikkerhed og større ef-
fektivitet. Ydermere fører Forsyningstilsynet til-
syn med en lang række forhold inden for forsy-
ningssektoren, godkender tarifmetoder samt me-
toder vedrørende betingelser og vilkår for adgang
til transmissions- og distributionsnettene.

Mio. kr.
R

2020
R

2021
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Udgift i alt ................................................ 98,0 99,1 94,2 114,5 103,0 101,8 99,7

0. Generelle fællesomkostninger ............ 37,8 34,9 29,5 40,3 36,3 35,8 35,1
1. Tilsyn og regulering............................. 60,2 64,2 64,7 74,2 66,7 66,0 64,6
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10. Forsyningstilsynet
Kontoen omfatter Forsyningstilsynets almindelige driftsaktiviteter.
I forbindelse med finansloven for 2020 er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 39,4

mio. kr. i 2021, 22,3 mio. kr. i 2022 og 35,8 mio. kr. i 2023 og frem på grund af tilførsel af
ressourcer til nye opgaver som følge af ændret regulering samt ny EU-lovgivning. Indtægts- og
udgiftsbevillingen er i 2022 og frem nedskrevet med 12,0 mio. kr. som følge af ny regulering
på varmeområdet ikke blev vedtaget.

I forbindelse med finansloven for 2022 er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 14,3
mio. kr. i 2022, 12,6 mio. kr. i 2023, 11,4 mio. kr. i 2024 og 12,4 mio. kr. i 2025 frem på grund
af tilførsel af ressourcer til opgaver vedrørende ny rammer for eldistributionsnet, regulering af
leveringskvalitet og markedsmæssighed ( solide og ansvarlige rammer) mv. som følge af en ef-
fektiv og fremtidssikret elinfrastruktur og ændringer i Elforsyningsloven, jf. Stemmeaftale mel-
lem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedsli-
sten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om en effektiv og fremtids-
sikret elinfrastruktur til understøttelse af den grønne omstilling og elektrificeringen af juni 2021.

I forbindelse med finansloven for 2023 er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 8,2
mio. kr. i 2023 på grund af tilførsel af ressourcer til nye opgaver på affaldsområdet som følge
af ændret regulering.

29.21.04. Salg af CO2-kvoter
Indtægten ved salg af CO2-kvoter er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægtsbevilling ......................................... 1.240,5 2.177,9 3.399,0 4.824,4 4.984,1 5.161,9 5.368,1
30. Salg af CO2-kvoter

Udgift ................................................... - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Indtægt ................................................ 1.240,5 2.177,9 3.399,0 4.824,4 4.984,1 5.161,9 5.368,1
11. Salg af varer .................................. 1.240,5 2.177,9 3.399,0 4.824,4 4.984,1 5.161,9 5.368,1

30. Salg af CO2-kvoter
Med hjemmel i § 18, stk. 1, i LBK nr. 62 af 19. januar 2021 om CO2-kvoter sælger klima-,

energi- og forsyningsministeren både kvoter for stationære produktionsenheder og kvoter for
luftfart. Indtægterne fra auktionering af kvoter og luftfartskvoter med fradrag af omkostninger
forbundet hermed tilfalder statskassen, jf. § 18, stk. 2, i den ændrede CO2-kvotelov.

Budgetteringsforudsætninger
Kvoteprisen er baseret på Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger

for energipriser og emissioner.
I forbindelse med finansloven for 2022 er indtægtsskønnet for indtægter ved salg af CO2-

kvoter ændret til 4.824,4 mio. kr. i 2023, 4.984,1 mio. kr. i 2024, 5.161,9 mio. kr. i 2025 og
5.368,1 mio. kr. i 2026 som følge af opdaterede kvotepriser på 679 kr./kvote i 2023, 701 kr./kvote
i 2024, 726 kr./kvote i 2025 og 755 kr./kvote i 2026. Den nuværende kvoteperiode løber til og
med 2025, og det bedste estimat for 2026 vurderes at være en mekanisk fremskrivning af den
estimerede kvotemængde for 2025. Andelen af kvoter, der udtages til Market Stability Reserve
(MSR) er 24 pct.

Vedrørende skønnet over antallet af kvoter til auktionering skal bemærkes, at det totale antal
kvoter i EU er fastlagt i Europa-Kommissionens beslutning af d. 22. oktober 2010, som er ændret
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ved Europa-Kommissionens afgørelse nr. 448 af 5. september 2013, efter artikel 9 og 9a i kvo-
tedirektivet (Direktiv 2003/87/EF med de efterfølgende ændringer). Fra 2021 trådte et revideret
kvotedirektiv i kraft med en ændret lineær reduktionsfaktor på 2,2 pct. Hvor stor en del af kvoter
til stationære produktionsenheder, der bortauktioneres, afhænger af, hvor mange der tildeles gra-
tis, jf. kvotedirektivets artikel 10. Gratistildelingen fastlægges af de foreløbige kvotetildelinger,
der meldes ind til Europa-Kommissionen fra medlemslandene efter kvotedirektivets artikel 11 og
Europa-Kommissionens efterfølgende behandling/godkendelse heraf. Denne proces blev er af-
sluttet medio 2021. Mængden af kvoter, der bortauktioneres årligt, påvirkes desuden af mængden,
der fra 2019 og frem overføres til eller frigives fra markedsstabilitetsreserven (MSR), jf. Euro-
pa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/1814 af d. 6. oktober 2015 om oprettelse og an-
vendelse af en MSR i forbindelse med unionens ordning for handel med kvoter for drivhusgase-
missioner og om ændring af direktiv 2003/87/EF. MSR opretholdes frem til 2023 med det revi-
derede kvotedirektiv. Estimering af mængder af kvoter, der overføres til eller frigives fra reserven,
er forbundet med betydelig usikkerhed. Ydermere har regeringen besluttet at annullere 8 mio.
kvoter i perioden 2021-2030, hvormed udbuddet af kvoter til national auktion reduceres tilsva-
rende.

Den samlede mængde kvoter til luftfart vedrørende 3. kvoteperiode (2013-2020) svarer til
95 pct. af de historiske luftfartsemissioner ganget med antal år i perioden. Mængden af luftfarts-
kvoter, der bortauktioneres fra d. 1. januar 2013, udgør oprindeligt 15 pct. af den samlede
mængde kvoter til luftfart, jf. artikel 3d, stk. 2, i kvotedirektivet. Ifølge forordningen, dvs. dens
artikel 1, ændringsnr. 1 vedrørende artikel 28a, stk. 4 (i Direktiv 2003/87/EF, som senest er æn-
dret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1359 af 17. december 2013), reduceres det
antal kvoter, der bortauktioneres af hver enkelt medlemsstat i perioden fra d. 1. januar 2013 til
d. 31. december 2016. Dette sker, uanset artikel 3d, stk. 3, i kvotedirektivet, så det svarer til
medlemsstatens andel af de tilskrevne luftfartsemissioner fra flyvninger, som ikke er omfattet af
undtagelserne fastsat i artikel 28a, stk. 1, litra a) og b), i kvotedirektivet. Det er i estimatet af
mængden af luftfartskvoter til auktionering fastlagt, at denne reduktion videreføres i 2017-2020,
idet de forudsætninger, der har ligget til grund for den tidligere reduktion, i medfør af Forordning
2017/2392/EF fortsat er gældende. Fra 2021 er det ligeledes fastlagt, at luftfartskvoter i perioden
2021-2023 reduceres med samme faktor som kvoter for stationære anlæg i henhold til det revi-
derede kvotehandelsdirektiv. Luftfartens tildeling af gratis kvoter blev i 2020 revideret for
2021-2023 med introduktionen af den lineære reduktionsfaktor på 2,2 også for dette område af
EU ETS. Endvidere ses en begrænset udvidelse af tildeling iht. koblingsaftalen med det Schwei-
ziske ETS og en reduktion i selvsamme grundet Det Forenede Kongedømmes udtræden af EU
samarbejdet og den efterfølgende gensidige respekt mellem EU ETS og UK ETS, der inkluderer
trafikarbejdet fra EØS til Det Forenede Kongedømme i tildelingsgrundlaget.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet vedrører driftsudgifter i forbindelse med
kvotesalget. Der er foreløbigt budgetteret med, at udgifterne vil udgøre 0,2 mio. kr. årligt.
Midlerne overføres til § 29.21.01. Energistyrelsen.

29.21.05. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser
Indtægten ved eventuel manglende overholdelse af den ændrede CO2-kvotelov og BEK nr.

2134 af 21. december 2020 om CO2-kvoter er opført på indtægtsbudgettet.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... - - - - - - -
10. Indtægter ved overskridelse af
 CO2-udledningstilladelser

Indtægt ................................................ - - - - - - -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ - - - - - - -

10. Indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser
I henhold til LBK nr. 62 af 19. januar 2021 om CO2-kvoter § 28 pålægges en driftsleder,

en luftfartsoperatør eller enhver anden, der er omfattet af EU-regler om krav til handel med
kvoter, som ikke har overholdt sin forpligtelse efter § 27 i loven, at betale en afgift til statskassen.
Afgiften udgør et beløb svarende til 100,0 euro for hvert ton CO2, som er udledt uden returnering
af kvoter inden for den i § 27 anførte frist. Herudover indeholder § 32 i LBK nr. 62 af 19. januar
2021 om CO2-kvoter og § 20 i BEK nr. 2134 af 21. december 2020 om CO2-kvoter en række
bestemmelser, hvorefter der ved overtrædelse straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år, med-
mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Budgetteringsforudsætninger
Der er ikke budgetteret med indtægter ved overskridelse af CO2-udledningstilladelser. Kon-

toen er oprettet til sikring af, at der kan oppebæres eventuelle indtægter.

29.21.07. Klimarådet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoudgiftsbevilling ................................... 19,1 24,1 24,3 25,1 9,3 9,1 8,9
Indtægt ......................................................... - 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Udgift ........................................................... 16,1 21,1 24,8 25,6 9,8 9,6 9,4
Årets resultat ............................................... 3,0 3,0 -  - - - -
10. Klimarådet

Udgift .................................................... 16,1 21,1 24,3 25,1 9,3 9,1 8,9
Indtægt .................................................. - 0,0 - - - - -

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Indtægt .................................................. - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag
Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der i henhold til Klimaloven (LBK nr. 2580 af 13.

december 2021) rådgiver om, hvordan omstillingen til et klimaneutralt samfund kan ske på en
omkostningseffektiv måde, så vi i fremtiden kan leve i et Danmark med meget lave udledninger
af drivhusgasser og samtidig fastholde velfærd og udvikling. Klimarådet har desuden til opgave
at vurdere udviklingen i klimaindsatsen i forhold til Danmarks klimamål.

Klimarådet har følgende opgaver i henhold til loven:
- Bistå klima-, energi- og forsyningsministeren med uvildig rådgivning om klimaindsatsen og ved
fastsættelse af nationale klimamålsætninger.
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- Afgive årlige anbefalinger til klima-, energi- og forsyningsministeren om klimaindsatsen. Kli-
marådet skal i anbefalingerne forholde sig til Klimalovens guidende principper.
- Klimarådet skal i anbefalingerne endvidere vurdere, om regeringens klimaindsats anskueliggør,
at klimamålene nås samt give en status på Danmarks internationale målsætninger.
- Kommentere den årlige klimastatus og -fremskrivning og klima-, energi- og forsyningsmini-
sterens årlige klimaprogram.
- Udarbejde et katalog over mulige virkemidler.
- Bidrage til den offentlige debat.
- Udarbejde analyser af og anbefalinger til klimaindsatsen mv.

Klimarådet bistås af et sekretariat. Sekretariatet er underlagt Klimarådets instruktionsbefø-
jelser. Sekretariatet skal udarbejde de vurderinger og analyser mv., som Klimarådet finder hen-
sigtsmæssige. Ud over at betjene Klimarådet i dets arbejde sørger sekretariatet for den praktiske
tilrettelæggelse af Klimarådets møder, rejser, konferencer og lign. Sekretariatet betjener således
Klimarådet i alle sager vedrørende rådets virksomhed. 

Yderligere oplysninger om Klimarådet kan findes på www.klimaraadet.dk.

Virksomhedsstruktur
29.21.07. Klimarådet, CVR-nr. 36441097.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hoved-
kontiene § 29.11.01. Departementet og § 29.21.07. Klimarådet.

Opgaver Mål
Generelle fællesomkostninger Generelle fællesomkostninger dækker over stabs-

funktionerne, som understøtter de faglige enhe-
der, så de øvrige kerneopgaver kan løses på en
optimal måde.

Analyser og vurderinger på klimaområdet Klimarådet er et uafhængigt råd, der skal sikre
gennemsigtighed og et fagligt sammenhængende
beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik.
Klimarådet skal bidrage med uafhængig rådgiv-
ning til regeringen om fastsættelse af Danmarks
nationale klimamål og omstillingen til et klima-
neutralt samfund senest i 2050.
Klimarådet skal årligt komme med anbefalinger
til regeringen om klimaindsatsen under hensynta-
gen til Klimalovens guidende principper. Klima-
rådet har desuden til opgave at vurdere udviklin-
gen i klimaindsatsen i forhold til Danmarks kli-
mamål.

http://www.klimaraadet.dk
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægter i alt .............................................. - 0,0 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - - 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5
6. Øvrige indtægter .................................... - 0,0 -  - - - -

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Personale i alt (årsværk) ............................ 17 24 25  25 9 9 9
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 12,9 16,2 17,7  18,1 6,6 6,5 6,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... - - 0,3  0,3 0,3 0,3 0,3
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 12,9 16,2 17,4  17,8 6,3 6,2 6,1

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Reguleret egenkapital ................................. - - 0,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 10,6 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 10,8 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... - - - - - - -
+ anskaffelser .............................................. - - - - - - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... - - - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... - - - - - - -
- afskrivninger ............................................. - - - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... - - - - - - -

Låneramme .................................................. - - - - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -

10. Klimarådet
Kontoen omfatter Klimarådets almindelige driftsaktiviteter.
Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2020, heraf 8,0 mio. kr. i lønsum, og 15,0 mio. kr. årligt, heraf

11,0 mio. kr. i lønsum, i perioden 2021-2023 til at styrke Klimarådets sekretariats kompetencer
inden for samfundsøkonomiske vurderinger samt analyse og dermed øge Klimarådets klimafag-
lige kompetencer og kapacitet til at vurdere samfundsøkonomiske konsekvenser af klimapolitiske
forslag, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og
Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019. Klimarådet kan bestille analyser i
Energistyrelsen inden for rammerne af den afsatte bevilling.

Mio. kr.
R

2020
R

2021
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Udgift i alt ................................................ 16,1 21,1 24,8 25,6 9,8 9,6 9,4

0. Generelle fællesomkostninger ............ 4,6 5,7 6,8 7,1 2,9 2,8 2,8
1. Analyser og vurderinger på klimaom-

rådet ...................................................... 11,5 15,4 18,0 18,5 6,9 6,8 6,6
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I forbindelse med finansloven for 2023 er kontoen opskrevet med 0,2 mio. kr. i 2023 og frem
som følge af ny prismodel for Statens Administration.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Klimarådet udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom.
Institutionen kan modtage midler fra puljer, fonde mv. til finansiering af aktiviteter i for-

længelse af den almindelige virksomhed.

29.21.08. Puljer til eksportfremme (tekstanm. 123) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 10,5 5,6 11,3 12,0 12,0 - -
10. Tilskudspulje til eksportfremme

Udgift ................................................... 6,2 3,1 8,3 8,8 8,8 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 6,2 3,1 8,3 8,8 8,8 - -

20. Understøttelse af eksportfremme
Udgift ................................................... 4,3 2,5 3,0 3,2 3,2 - -
17. Internt statsligt køb af varer og

  tjenester ......................................... 1,0 1,6 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,3 0,9 3,0 3,2 3,2 - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,5
I alt .................................................................................................................................. 7,5

10. Tilskudspulje til eksportfremme
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 5,1 mio. kr. i 2019 og 8,1 mio. kr. årligt i

2020-2024, jf. Energiaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.
Formålet med puljen er at bidrage til øget eksport af dansk energiteknologi gennem udbygning
af Danmarks myndighedssamarbejde på fremtidige vækstmarkeder via offentlig-private samar-
bejder med et øget fokus på fremme af dansk eksport, markedsudvikling og myndighedsmodning
samt projekter, der understøtter det danske energimyndighedssamarbejde med kommercielle
vinkler, hvor også ambassadernes handelsafdelinger, virksomheder og finansielle aktører mv. kan
indgå i tættere samarbejder på kort og mellemlangt sigt.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem underkonti.
BV 2.2.11 Der kan gives tilsagn om tilskud i fremtidige finansår på underkonto

10.
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20. Understøttelse af eksportfremme
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 2,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. årligt i

2020-2024 til en udbudspulje til fremme af eksportindsatsen, jf. Energiaftale mellem den davæ-
rende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Formålet med puljen er at bidrage til udbygningen
af Danmarks myndighedssamarbejde på fremtidige vækstmarkeder gennem offentlig-private
samarbejder med et øget fokus på fremme af dansk eksport, markedsudvikling og investeringer.

29.21.11. Provenu fra salg af danske VE-andele

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 1.013,0 514,4 - - - - -
10. Provenu fra salg af danske VE-
 andele

Indtægt ................................................ 1.013,0 514,4 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 1.013,0 514,4 - - - - -

10. Provenu fra salg af danske VE-andele
I forbindelse med finansloven for 2020 er kontoen oprettet med henblik på at kunne optage

eventuelt provenu fra salg af danske VE-andele til andre europæiske lande i 2021 og frem.

Budgetteringsforudsætninger
Der er ikke budgetteret med indtægter ved salg af danske VE-andele. Kontoen er oprettet til

sikring af, at der kan oppebæres eventuelle indtægter.

29.21.12. Engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet
af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022 (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 530,5 - - -
10. Varmetilskud til husstande med

lav indkomst og varmekilder
omfattet af ekstraordinære pris-
stigninger i fyringssæsonen
Udgift ................................................... - - - 530,5 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 530,5 - - -

10. Varmetilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære
prisstigninger i fyringssæsonen

På kontoen budgetteres der med engangstilskuddet målrettet husholdninger med varmekilder,
der er særligt udsat for prisstigninger, herunder individuelle gasfyr, fjernvarmeområder med ga-
sandel på mere end 65 pct. eller områder baseret på kombinationer af el og gas med tilsvarende
gennemsnitlige prisstigninger samt husstande med elvarme som primær varmekilde (elpaneler og
varmepumper), der oplever en tilsvarende prisstigning, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Al-
liance og Alternativet om målrettet varmecheck af februar 2022, samt Tillægsaftale mellem re-
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geringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Alternativet og
Kristendemokraterne om målrettet varmecheck af marts 2022. 

29.21.13. Pulje til strandede omkostninger til forbrændingsanlæg (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - 42,9
10. Pulje til strandede omkostninger
 til forbrændingsanlæg
 Udgift ................................................... - - - - - - 42,9

22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - 42,9

10. Pulje til strandede omkostninger til forbrændingsanlæg
I forbindelse med finansloven for 2023 er kontoen oprettet, som en pulje på i alt 200 mio.

kr. til at kompensere kommunerne for strandede omkostninger, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,
Liberal Alliance og Alternativet om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af
juni 2020. Opsparingen bortfalder ved udgangen af 2030.
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29.22. Forskning og udvikling

29.22.01. Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.)
Ifølge LBK nr. 895 af 28. august 2019 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstra-

tionsprogram og om Green Labs DK-programmet (EUDP) kan der ydes tilskud til udviklings-
og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling
og demonstration.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 537,5 719,0 495,1 214,6 214,6 214,6 193,2
Indtægtsbevilling ......................................... - 98,5 99,9 - - - -
10. Udbygning af dansk energiforsk-

ning og -udvikling
Udgift ................................................... 497,3 526,6 389,3 192,4 192,4 192,4 192,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,5 6,3 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 8,2 2,2 10,1 10,7 10,7 10,7 10,7
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 3,9 2,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 484,7 515,3 378,2 180,7 180,7 180,7 180,7

20. Typegodkendelse og kvalitets-
sikring af vedvarende energitek-

 nologier
Udgift ................................................... 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

30. Fremme af nye energiteknologi-
 er

Udgift ................................................... -0,6 -1,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,6 -1,1 - - - - -

40. Forskning, udvikling og demon-
stration inden for energieffektiv

 transport
Udgift ................................................... - -0,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - -0,2 - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der kan afholdes særlige driftsudgifter til administration af tilskuds-
ordningen samt projektforberedelse og evaluering, information og øv-
rige initiativer, der kan fremme ordningens formål, dog maksimalt
svarende til de faktiske udgifter.

BV 2.2.11 Der kan gives tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
BV 2.2.9.1 Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonto under §

29.22.01. Tilskud til energiforskning til § 29.21.01. Energistyrelsen
med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, for-
valtning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tids-
begrænsede opgaver.
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50. Forskning i miljøvenlig og ener-
gieffektiv produktion af olie og

 gas
 Udgift ................................................... 4,9 -1,2 5,1 21,4 21,4 21,4 -

45. Tilskud til erhverv ........................ 4,9 -1,2 5,1 21,4 21,4 21,4 -

60. Forskning, udvikling og demon-
stration af Power-to-X-teknolo-

 gier
Udgift ................................................... 15,9 17,3 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 15,9 17,3 - - - - -

70. Pulje til grøn omstilling med fo-
kus på maritime test- og demon-

 strationsprojekter
Udgift ................................................... 19,2 11,9 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 19,2 11,9 - - - - -

80. Støtte af udviklings- og demon-
strationsprojekter for CO2-lag-
ring i Nordsøen
Udgift ................................................... - 98,5 99,9 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 98,5 99,9 - - - -
Indtægt ................................................ - 98,5 99,9 - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 98,5 99,9 - - - -

85. Støtte til grøn procesenergi
Udgift ................................................... - 66,5 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 66,5 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 99,5
I alt .................................................................................................................................. 99,5

10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling
Ifølge LBK nr. 895 af 28. august 2019 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstra-

tionsprogram (EUDP) og om Green Labs DK-programmet, kan der ydes tilskud til udviklings-
og demonstrationsprojekter samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling
og demonstration, ligesom der kan ydes tilskud til etablering af faciliteter, hvor virksomheder kan
demonstrere og teste nye klimateknologier under realistiske omstændigheder (Green Labs). End-
videre kan der ydes tilskud til udgifter til konkrete initiativer, der afholdes som led i udviklingen
af samarbejde mellem offentlige og private aktører, og der kan gives tilskud til formidling. En-
delig kan der betales kontingent til internationalt forskningssamarbejde.

Programmets hovedformål er at understøtte de energipolitiske målsætninger om forsynings-
sikkerhed, hensyn til det globale klima og miljø samt omkostningseffektivitet og samtidig fremme
de erhvervsmæssige potentialer på området til gavn for vækst og beskæftigelse. Endvidere er det
et formål at medvirke til at realisere målet om dansk uafhængighed af fossile brændsler.

Under EUDP kan der ydes tilskud til projekter vedrørende nye energiteknologier, især ud-
vikling og anvendelse af vedvarende energi og energieffektive løsninger. Også projekter vedrø-
rende samlede energisystemer og effektive indvindingsmetoder for olie og gas samt CO2-depo-
nering kan der gives tilskud til.

I forbindelse med finansloven for 2017 blev kontoen forhøjet med 130,0 mio. kr. i 2017,
127,8 mio. kr. i 2018, 125,7 mio. kr. i 2019, 123,4 mio. kr. i 2020 og 120,6 mio. kr. årligt i 2021
og frem. Ændringen skyldes, at midler på nominelt 130,0 mio. kr. til ForskEL-programmet om-
prioriteres til EUDP fra 2017 og frem, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialde-
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mokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016.

I tidligere år er kontoen blevet forhøjet i forbindelse med ændringsforslagene som led i Aftale
om fordeling af forskningsreserven. I 2021 blev kontoen således forhøjet med 210,0 mio. kr. i
2022 jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Frie Grønne, Liberal Alli-
ance, Alternativet og Kristendemokraterne om et grønnere, sundere og teknologisk stærkere
Danmark - fordeling af forskningsreserven mv. i 2022 af oktober 2021.

Til administration blev der heraf overført 3,2 mio. kr., heraf 2,6 mio. kr. i lønsum, i 2022 til
§ 29.21.01. Energistyrelsen.

Centrale aktivitetsoplysninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet vedrører driftsudgifter til administration af
tilskudsordningen, projektforberedelse, evaluering og andre initiativer, der kan fremme ord-
ningens formål, jf. særlig bevillingsbestemmelse. Der er i 2023 foreløbigt budgetteret med,
at der overføres 1,0 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.

20. Typegodkendelse og kvalitetssikring af vedvarende energiteknologier
Der ydes tilskud til kvalitetssikring af biokedler. I tillæg hertil har ordningen tidligere om-

fattet varmepumper og solenergianlæg. Ordningerne skal være med til at fremme kvaliteten af
de vedvarende energianlæg, der er på markedet, med henblik på at sikre høj energieffektivitet og
pålidelighed, lav miljøbelastning og maksimal sikkerhed samt understøtte en fortsat kvalitetsud-
vikling af anlæggene.

I 2017 blev opgaverne vedrørende typegodkendelse af vindmøller overført til § 29.21.01.
Energistyrelsen. Kontoen er i denne henseende nedskrevet med 3,2 mio. kr. årligt fra 2017 og
frem.

På finansloven for 2019 er kontoen reduceret med 0,8 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, som
overføres til § 29.29.05. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland (nu §
29.72.04. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland).

30. Fremme af nye energiteknologier
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Forskning i miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas
I henhold til Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udvikling af Nordsøen af marts 2017 er
der i perioden 2017-2025 afsat en pulje på 100,0 mio. kr. til forskning i og forsøg med mere
miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas. Til administration af ordningen er over-
ført 0,2 mio. kr. i 2018, 0,1 mio. kr. i hvert af årene i perioden 2019-2022 og 0,3 mio. kr. årligt
i 2023-2025 til § 29.21.01. Energistyrelsen.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen nedskrevet med 4,9 mio. kr. i 2021 til fi-
nansiering af en analyse, der særligt skal fokusere på CO2-reduktionspotentialer og omkostninger,

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1.Antal igangværende projek-
ter ................................... 408 288 311 328 312 320 338 394

2.Gns. udbetalt tilskud pr.
projekt/år (1.000 kr.) ..... 854 854 1.548 1.324 1.661 1.726 1.628 1.284

3.Udbetalte tilskud i alt (mio.
kr.) .................................. 347,9 245,9 481,3 434,2 518,4 552,4 550,1 506,1
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jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konser-
vative Folkeparti om fremtiden for olie- og gasindvinding i Nordsøen af december 2020.

60. Forskning, udvikling og demonstration af Power-to-X-teknologier
I forbindelse med finansloven for 2020 er kontoen oprettet som en særpulje under EUDP

med 17,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til udviklings- og demonstrationsprojekter og forsk-
ningsprojekter, der understøtter forberedelsen af udvikling og demonstration af teknologier, der
er nødvendige til viderebearbejdning af brint til "X"-produkter, jf. Aftale mellem regeringen,
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020
af december 2019. Til administration af ordningen overføres 0,3 mio. kr. i 2020 og 2021, heraf
0,2 mio. kr. som lønsum, til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Pulje til grøn omstilling med fokus på maritime test- og demonstrationsprojekter
Kontoen er oprettet til pulje til grøn omstilling med fokus på maritime test- og demonstra-

tionsprojekter, jf. Aftale om genstart af dansk eksport, jf. akt. 9 af 22. oktober 2020.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

80. Støtte af udviklings- og demonstrationsprojekter for CO2-lagring i Nordsøen
I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen oprettet med 100,0 mio. kr. i 2021 og i

2022 til støtte af udviklings- og demonstrationsprojekter for CO2-lagring i Nordsøen, jf. Aftale
mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om fremtiden for olie- og gasindvinding i Nordsøen af december 2020 samt Aftale mellem
regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven
for 2021 af december 2020.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

85. Støtte til grøn procesenergi
§ 29.11.79.46. Reserve til tilskudspulje til grøn omstilling og målrettede energieffektivise-

ringer, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om grøn skattereform af december 2020 blev i 2021 udmøntet til støtte
til grøn procesenergi.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.22.02. Green Labs DK (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - - - - - -
10. Green Labs DK

Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -
I alt .................................................................................................................................. -
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10. Green Labs DK
I henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folke-

parti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling
2010-2012 af november 2009 er der afsat 60,0 mio. kr. i 2010, 70,0 mio. kr. i 2011 og 80,0 mio.
kr. i 2012 til Green Labs DK. Green Labs DK har til formål at yde statsligt tilskud til etablering
(ikke drift) af et mindre antal testfaciliteter for nye klimateknologier på strategiske områder.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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29.23. Efterforskning og indvinding af energi mm.

29.23.03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder
Gebyrindtægterne er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... - -0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10. Gebyrindtægter i forbindelse
 med udbudsrunder

Indtægt ................................................ - -0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
30. Skatter og afgifter .......................... - -0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

10. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder
I medfør af BEK nr. 419 af 2. juni 2005 om betaling af gebyrer i forbindelse med visse til-

ladelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. § 4, stk. 2, og § 5, stk. 4, i lov om
anvendelse af Danmarks undergrund (undergrundsloven), jf. LBK nr. 1533 af 16. december 2019,
opkræves betaling for indgivelse af ansøgninger om forundersøgelsestilladelser og om tilladelse
til efterforskning og indvinding af olie og gas. Klima-, energi- og forsyningsministeren er i
medfør af § 9 i undergrundsloven bemyndiget til at fastsætte krav om betaling af vederlag til
tilladelser efter undergrundslovens § 5 til efterforskning og indvinding af råstoffer. For tilladelse
til efterforskning og indvinding af kulbrinter opkræves et årligt engangsvederlag på 100.000 kr.

29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter
Indtægten som følge af overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter er opført på

indtægtsbudgettet. Overskudsdelingen bortfaldt pr. 9. juli 2012. Evt. efterreguleringer af for meget
betalt overskudsdeling vil blive afholdt over denne konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - 36,5 - - - - -
30. Tilbagebetaling af overskudsde-

ling vedrørende 2004-2006
Udgift ................................................... - 36,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 36,5 - - - - -

30. Tilbagebetaling af overskudsdeling vedrørende 2004-2006
Der budgetteres ikke længere på kontoen.



§ 29.23.06. 61

29.23.06. Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt A/S
Produktionsafgifterne i forbindelse med Dansk Salt A/S' tilladelse af 25. marts 2010 efter

undergrundslovens § 5 til indvinding af salt ved opskylning er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 6,1 6,3 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
10. Koncessionsafgift fra Dansk Salt
 A/S

Indtægt ................................................ 6,1 6,3 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
11. Salg af varer .................................. 6,1 6,3 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

10. Koncessionsafgift fra Dansk Salt A/S
Indtægten vedrører produktionsafgift fra Dansk Salt A/S i henhold til virksomhedens tilla-

delse af 25. marts 2010, § 13, stk. 1 og 4.
I forbindelse med finansloven for 2023 er indtægtsskønnet ved indkrævning af produktions-

afgift fra Dansk Salt A/S 6,7 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

Budgetteringsforudsætninger
Afgiftssatsen, der reguleres hvert tredje år i overensstemmelse med udviklingen i engrospri-

sindekset, er med virkning fra d. 1. januar 2021 fastsat til 11,1 kr. pr. ton i årene 2021-2023.



62 § 29.23.06.10.

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser

29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter
(tekstanm. 112) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 4,5 2,5 5,5 5,8 5,8 - -
20. Nordisk Folkecenter for Vedva-
 rende Energi

Udgift ................................................... 2,0 - 3,0 3,2 3,2 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 2,0 - 3,0 3,2 3,2 - -

40. Samsø Energiakademi
Udgift ................................................... 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 2,5 2,6 2,6 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 2,5 2,5 - - - - -

20. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Med Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det

Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 er der i perioden
2016-2019 afsat 1,0 mio. kr. årligt til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi med henblik
på at støtte ikke-økonomiske aktiviteter, dvs. formidlingsaktiviteter.

Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2020 til at støtte Nordisk Folkecenter for Vedvarende
Energi vedr. ikke-økonomiske aktiviteter, herunder formidlingsaktiviteter, jf. Aftale mellem re-
geringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven
for 2020 af december 2019.

Kontoen er forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2022-2024 til Nordisk Folkecenter for Vedva-
rende Energi, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-
sten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2021, med henblik på at støtte ikke-
økonomiske aktiviteter, dvs. formidlingsaktiviteter.

40. Samsø Energiakademi
I henhold til Energiaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk

Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018
er der afsat 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2024 til fortsat støtte til arbejdet på Samsø med
at demonstrere løsninger for at skabe en fossiluafhængig ø.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales på underkonto 20 og 40.



§ 29.24.02. 63

29.24.02. Energilagring (tekstanm. 127 og 134) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 194,0 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - - 194,0 - - - -
20. Pulje til teknologier med reduk-

tionspotentiale inden for land-
 brugssektoren

Udgift ................................................... - - 194,0 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 194,0 - - - -
Indtægt ................................................ - - 194,0 - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 194,0 - - - -

20. Pulje til teknologier med reduktionspotentiale inden for landbrugssektoren
I forbindelse med finansloven for 2022 er der overført 200,0 mio. kr. i 2022 fra § 24.33.02.35.

Pulje til teknologier med reduktionspotentiale inden for landbrugssektoren til § 29.24.02.20. Pulje
til teknologier med reduktionspotentiale inden for landbrugssektoren. Nærmere bestemt teknologi
der bidrager til fremme og demonstration af nye teknologier, der har til formål at nedbringe ud-
ledningen af drivhusgasser fra landbruget og målrettes omkostningseffektive teknologier med stort
reduktionspotentiale inden for landbrugssektoren, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.08. Forsøgsordning for elbiler (tekstanm. 104 og 108) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 -0,1 - - - - -
10. Forsøgsordning for elbiler

Udgift ................................................... 0,0 -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 -0,1 - - - - -

10. Forsøgsordning for elbiler
I Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og

Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 videreføres
ordningen, der oprindeligt blev aftalt i den forrige energiaftale, i perioden 2013-2015 med 5,0
mio. kr. pr. år, heraf er 0,1 mio. kr. årligt overført til § 29.21.01. Energistyrelsen til administra-
tion.

Midlerne anvendes til støtte til flådeejernes ekstraomkostninger i forhold til anskaffelse af
elbiler/plug-in-hybridbiler og ladestationer mv. samt konsulenthonorar til analyser, monitorering,
dokumentation og vidensopbygning.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der kan gives tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.



64 § 29.24.10.

29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for olie- og gasfyr (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 2,8 12,6 46,2 38,9 38,9 24,7 24,7
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,2 9,3 - - - -
20. Støtte til varmepumper ved

skrotning af olie- og gasfyr
Udgift ................................................... 2,8 12,6 46,2 38,9 38,9 24,7 24,7
45. Tilskud til erhverv ........................ 2,8 12,6 46,2 38,9 38,9 24,7 24,7
Indtægt ................................................ - 0,2 9,3 - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 0,2 9,3 - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 53,5
I alt .................................................................................................................................. 53,5

20. Støtte til varmepumper ved skrotning af olie- og gasfyr
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 20,2 mio. kr. årligt i 2021-2024, jf. Ener-

giaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedsli-
sten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Bevillingen er afsat
til en pulje, hvorfra der gives tilskud til installation af individuelle varmepumper i forbindelse
med skrotning af olie- og gasyr.

Der overføres 2,8 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024 til § 29.21.01. Energistyrelsen med
henblik på finansiering af administration af ordningen.

En del af den afsatte bevilling anvendes til at dække statens provenutab som følge af den
forventede øgede udfasning af olie- og gasfyr.  I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen
forhøjet med 20,0 mio. kr. årligt i 2021-2024 og 25,0 mio. kr. årligt i 2025-2026, jf. Klimaaftale
for energi og industri mv. mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet
af juni 2020. Bevillingen er afsat til en tilskudspulje til støtte til varmepumper på abonnement
ved skrotning af olie- og gasfyr. Tilskudsmidlerne udmøntes som en tilføjelse til den tilskuds-
ordning vedrørende pulje til skrotningsordning for olie- og gasfyr, som blev aftalt i medfør af
Energiaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, En-
hedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.

Af bevillingen overføres 1,5 mio. kr. årligt i 2021-2024 og 1,9 mio. kr. årligt i 2025-2026
til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration af ordningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der kan gives tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.



§ 29.24.14. 65

29.24.14. Infrastruktur til transport (tekstanm. 115 og 133) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 45,0 - - - -
20. Pulje til køb af grønne lastbiler

Udgift ................................................... - - 45,0 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 45,0 - - - -

20. Pulje til køb af grønne lastbiler
I forbindelse med finansloven for 2022 er der afsat 50,0 mio. kr. i 2022 til tilskud til køb af

grønne lastbiler. Der etableres også et værn mod reeksport af lastbiler, der har modtaget tilskud
i form af krav om juridisk erklæring.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11. Der kan gives tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.



66 § 29.24.14.20.

29.24.16. Geotermi og store varmepumper (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... -0,4 -0,5 - - - - -
10. Geotermi og store varmepumper

Udgift ................................................... -0,4 -0,5 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,4 -0,5 - - - - -

10. Geotermi og store varmepumper
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.17. Bølgekraftprojekter (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - -0,6 - - - - -
10. Bølgekraftprojekter

Udgift ................................................... - -0,6 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - -0,6 - - - - -

10. Bølgekraftprojekter
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 12,3 -3,7 25,9 27,3 27,3 - -
15. Data, information mv. om ener-
 gibesparelser

Udgift ................................................... 12,4 22,2 25,9 27,3 27,3 - -
17. Internt statsligt køb af varer og

  tjenester ......................................... 0,0 0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 12,4 22,1 25,9 27,3 27,3 - -

40. Udbredelse af varmepumper i
 landområder

Udgift ................................................... - -22,5 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - -22,5 - - - - -

50. Initiativer til fremme af et smart
 energisystem

Udgift ................................................... -0,1 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,1 0,0 - - - - -

60. Etableringsstøtte til elvarme-
pumper for kraftvarmeværker
uden for kvotesektoren
Udgift ................................................... - -3,4 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - -3,4 - - - - -



§ 29.24.18. 67

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 44,1
I alt .................................................................................................................................. 44,1

15. Data, information mv. om energibesparelser
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 14,1 mio. kr. i 2019, 15,1 mio. kr. i 2020

og 25,5 mio. kr. årligt i 2021-2024. I henhold til Energiaftale mellem den daværende VLAK-re-
gering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti af juni 2018 blev det besluttet at afsætte 33,0 mio. kr. i 2019, 34,0 mio.
kr. i 2020 samt 44,0 mio. kr. årligt i 2021-2024 dels til en informationsindsats om gennemførelse
af energieffektiviseringer og dels til indsamling og aktiv brug af data og digitalisering til fremme
af energieffektiviseringen af bygninger. Som led i dette indgår midler til Videncenter for Ener-
gibesparelser i Bygninger. Herudover udmøntes 19,2 mio. kr. årligt i 2019-2024 på § 29.21.01.
Energistyrelsen.

40. Udbredelse af varmepumper i landområder
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Initiativer til fremme af et smart energisystem
I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, En-

hedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012
har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve december 2015 afsat 3,1 mio.
kr. i hvert af årene 2017-2018 til initiativer til fremme af et smart energisystem. Til administration
er overført 0,1 mio. kr. til § 29.11.01. Departementet.

Puljen skal støtte initiativer, der fremmer integration mellem de forskellige energiinfrastruk-
turer, el, varme og gas, men også kobling til f.eks. transportsektoren og forsyningsområder som
affald og vand/spildevand vil indgå i større sammenhængende løsninger. Der er især fokus på
forretningsmodne løsninger, der bidrager til udviklingen af et smart energisystem.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.



68 § 29.24.18.50.

60. Etableringsstøtte til elvarmepumper for kraftvarmeværker uden for kvotesektoren
I henhold til Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af den grønne klimapulje af
juni 2017, er der afsat 23,4 mio. kr. i 2017 og 27,9 mio. kr. i 2018 til investeringstilskud til
elvarmepumper for kraftvarmeværker uden for kvotesektoren. Til administration er der overført
0,5 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018 til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Midler anvendes til at understøtte den grønne omstilling ved at understøtte etablering af el-
drevne varmepumper, der fortrænger eksisterende varmeproduktion baseret på fossile brændsler.
Ved bevilling af investeringstilskud påtager det givne selskab sig ansvar for investering, instal-
lation og drift af varmepumpen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.19. Vedvarende energi til proces (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - -24,5 - - - - -
10. Vedvarende energi til proces

Udgift ................................................... - -24,5 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - -24,5 - - - - -

10. Vedvarende energi til proces
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.21. Biogas (til transport og proces) (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 33,0 4,4 54,7 67,1 65,7 64,5 71,7
10. Biogas (til transport og proces)

Udgift ................................................... 33,0 4,4 54,7 67,1 65,7 64,5 71,7
45. Tilskud til erhverv ........................ 33,0 4,4 54,7 67,1 65,7 64,5 71,7

10. Biogas (til transport og proces)
I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, En-

hedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012
og i henhold til lov nr. 504 af 23. maj 2018 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi,
lov om elforsyning og lov om Energinet indføres et nyt tilskudssystem til biogas, hvoraf en del
finansieres over finansloven i form af et grundtilskud til biogas til proces i virksomheder og
transport på netto 39 kr./GJ, et tilskud på 26 kr./GJ, som årligt reguleres i forhold til naturgas-
prisen samt et tilskud på 10 kr./GJ i årene 2013-2015, 8 kr./GJ i 2016, 6 kr./GJ i 2017, 4 kr./GJ
i 2018 og 2 kr./GJ i 2019. Til administration af ordningen er overført 2,9 mio. kr. årligt i 2016
og frem til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Tilskuddet er lovbundet, og det samlede tilskudsbeløb varierer afhængig af bl.a. naturgaspri-
sen og tilskudsmodtagernes producerede mængder. Der er således tale om et skøn, der er behæftet
med stor usikkerhed.

Tilskudsordningen blev godkendt af Europa-Kommissionen i december 2015 og trådte i kraft
d. 1. juli 2016.



§ 29.24.23. 69

29.24.23. Store varmepumper til fjernvarme (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... -4,8 - - - - - -
10. Pilotprojekt vedr. varmepumper

Udgift ................................................... -4,8 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -4,8 - - - - - -

10. Pilotprojekt vedr. varmepumper
Der er afsat 27,5 mio. kr. i 2015 og 27,7 mio. kr. i 2016 til et pilotprojekt med henblik på

at fremme storskala varmepumper i fjernvarme, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering,
Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014. Til admini-
stration af ordningen er overført 0,8 mio. kr. i hvert af årene til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Bevillingen er på finansloven for 2016 reduceret med 27,1 mio. kr. i 2016.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.24. National ordning for geotermi (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 12,9 13,6 13,6 13,6 13,6
Indtægtsbevilling ......................................... - - 12,5 13,2 13,2 13,2 13,2
10. National ordning for geotermi

Udgift ................................................... - - 12,9 13,6 13,6 13,6 13,6
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 12,9 13,6 13,6 13,6 13,6
Indtægt ................................................ - - 12,5 13,2 13,2 13,2 13,2
25. Finansielle indtægter .................... - - 12,5 13,2 13,2 13,2 13,2

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 95,0
I alt .................................................................................................................................. 95,0

Regler der fraviges el-
ler suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der kan gives tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.



70 § 29.24.24.10.

10. National ordning for geotermi
I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, En-

hedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012,
har forligsparterne ved udmøntning af § 29.25.79. Energireserve december 2015 afsat bevilling i
2016-2020 med henblik på at oprette en ordning for geotermi.

Geotermiordningen er kapitalopbygget ved et indskud på 60,0 mio. kr., der er indsluset i
ordningen i 2016-2020 med 12,0 mio. kr. hvert år. Derudover blev der på finanslov for 2015 afsat
20 mio. kr. til indskud og etablering af ordningen. Det statslige indskud er forudsat løbende at
blive suppleret af deltagende selskabers egenbetaling gennem en præmiestruktur, således at ord-
ningen forventes at være selvfinansierende, men med økonomisk sikkerhed fra de statslige ind-
skudte midler.

Ordningen kan lukkes ned, hvis der ikke er tilstrækkelige midler eller boreprojekter til at
opretholde ordningen. Ved nedlukning vil statens indskud på op til 80,0 mio. kr. (2016-pl) blive
tilbageført til statskassen. Eventuelle overskydende midler i ordningen tilbageføres til indskyder-
ne.

Ordningen trådte i kraft d. 1. januar 2017, jf. BEK nr. 1441 af 1. december 2016 om en
ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer. Deltagelse i ord-
ningen er frivillig og kan ske efter forudgående vurdering af et nedsat Ekspertråd. Der er overført
0,3 mio. kr. årligt i 2016-2020 til § 29.21.01. Energistyrelsen er sekretariat for Ekspertrådet. Fra
2021 og frem er Ekspertråd, sekretariat og drift forudsat finansieret af selskabernes præmiebeta-
ling. Ekspertrådet skal vurdere ansøgninger og træffer afgørelse om deltagelse i ordningen og
endelige godkendelse af udbetaling af dækning. Ordningen evalueres.

29.24.25. Pulje til fremme af avancerede biobrændstoffer (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Pulje til fremme af avancerede
 biobrændstoffer

Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 20,2
I alt .................................................................................................................................. 20,2

10. Pulje til fremme af avancerede biobrændstoffer
I forbindelse med Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Ra-

dikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017 er det besluttet at afsætte
20,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2025 til fremme af produktion af avancerede biobrændstoffer.
Aftaleparterne vil blive orienteret om oplæg til den nærmere udmøntning.

I forbindelse med finansloven for 2020 er kontoen nedskrevet med 20,4 mio. kr. til finansi-
ering af forhøjelse af generelt iblandingskrav for bæredygtige biobrændstoffer i 2020. Bevillingen
forlænges til 2026, hvor der tilsvarende afsættes 20,4 mio. kr.

I forbindelse med finansloven for 2021 nedskrives kontoen med 20,4 mio. kr. i 2021 og med
13,6 mio. kr. i 2022 til finansiering af forhøjelse af iblandingskrav for biobrændstoffer i 2021.
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I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen reduceret med 6,9 mio. kr. i 2022 og 20,7
mio. kr. årligt i 2023-2026 som finansieringsbidrag til Stemmeaftale mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Fol-
keparti, Liberal Alliance og Alternativet om dansk deltagelse i et "vigtigt projekt af fælleseuro-
pæisk interesse" (IPCEI) vedr. brint af juni 2021.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.26. Moms på tilskud til vedvarende energi inden for delloft for driftsudgifter
 (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Moms på tilskud til vedvarende

energi inden for delloft for
 driftsudgifter

Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - - - -

10. Moms på tilskud til vedvarende energi inden for delloft for driftsudgifter
Under kontoen afholdes statens udgifter til moms i forbindelse med udbetaling af pristillæg

mv. til fremme af vedvarende energi, som afholdes under det statslige delloft for driftsudgifter.
Det bemærkes, at momsudgifterne afhænger af de faktiske tilskudsudbetalinger under

momsrelevante støtteordninger, herunder støtteordninger med omvendt betalingspligt, hvor staten
er pålagt at skulle afregne moms på tilskudsmodtagerens vegne. Der er således tale om et skøn,
som er underlagt usikkerheder i form af tilskudsmodtagernes faktiske produktion, udviklingen i
elprisen og gasprisen mv.

De skønnede momsudgifter afholdes i henhold til momsrelevante tilskudsudbetalinger ved-
rørende følgende finanslovskonti inden for det statslige delloft for driftsudgifter:

§ 29.24.21. Biogas (til transport og proces)

29.24.27. Tilskud til energibesparelser (Reservationsbev.)
I henhold til Energiaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk

Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018
er det besluttet at afsætte 505,0 mio. kr. årligt i 2021-2024 til markedsbaserede tilskudspuljer
målrettet energibesparelser i henholdsvis erhvervene og bygninger.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der kan gives tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 287,4 816,9 1.010,9 884,6 1.015,5 513,6 390,0
Indtægtsbevilling ......................................... - 285,0 148,4 119,1 189,1 - -
10. Energibesparelser i erhvervene

Udgift ................................................... 56,6 174,7 596,4 547,3 614,0 288,4 194,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 56,6 174,7 596,4 547,3 614,0 288,4 194,0
Indtægt ................................................ - - 95,5 99,2 99,2 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 95,5 99,2 99,2 - -

20. Energibesparelser i bygninger
Udgift ................................................... 230,8 642,2 414,5 337,3 401,5 225,2 196,0
44. Tilskud til personer ....................... - - 414,5 337,3 401,5 225,2 196,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 230,8 642,2 - - - - -
Indtægt ................................................ - 285,0 52,9 19,9 89,9 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 285,0 52,9 19,9 89,9 - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 544,7
I alt .................................................................................................................................. 544,7

10. Energibesparelser i erhvervene
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 303,0 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024,

jf. Energiaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Bevillingen
afsættes til en tilskudspulje, som målrettes private virksomheder, der gennemfører projekter med
henblik på at opnå energibesparelser overvejende i procesenergi.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen forhøjet med 300,0 mio. kr. i 2021 og
200,0 mio. kr. årligt i 2022-2024, 300,0 mio. kr. i 2025 og 200,0 mio. kr. årligt i 2026-2029, jf.
Klimaaftale for energi og industri mv. mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og
Alternativet af juni 2020. Forhøjelsen af bevillingen sker i forbindelse med, at der er afsat midler
til en tilskudspulje til omstilling og effektivisering af energiforbruget i industrien. Tilskudspuljen
omfatter konverteringer væk fra anvendelse af fossil energi og energieffektivisering af de pro-
cesser mv., som ikke i dag kan konverteres til el. Tilskudsmidlerne udmøntes som en tilføjelse
til den tilskudsordning vedrørende energibesparelser i erhvervene, som blev aftalt i medfør af
Energiaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, En-
hedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.

Af bevillingen overføres 18,0 mio. kr. i 2021, 12,0 mio. kr. årligt i 2022-2024, 18,0 mio. kr.
i 2025 og 12,0 mio. kr. årligt i 2026-2029 til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration af
ordningen.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen forhøjet med 100,0 mio. kr. årligt i
2022-2024, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og
Det Konservative Folkeparti om grøn skattereform af december 2020.

Af bevillingen overføres 5,8 mio. kr. årligt i 2022-2024 til § 29.21.01. Energistyrelsen til
administration af ordningen.

I forbindelse med finansloven for 2022 er der afsat 95,5 mio. kr. årligt i 2022-2024 til initi-
ativet som en del af den danske genopretningsplan. Finansieringen hertil kommer fra det danske
hjemtag fra EU's genopretningsfacilitet.
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I forbindelse med finansloven for 2023 er kontoen nedskrevet med 14,4 mio. kr. i 2023,
hvoraf 13,4 mio. kr. er overført til § 29.21.01. Energistyrelsen og 1,0 mio. kr. er overført til §
29.11.01. Departementet, 14,2 mio. kr. i 2024, hvoraf 13,2 mio. kr. er overført til § 29.21.01.
Energistyrelsen og 1,0 mio. kr. er overført til § 29.11.01. Departementet, 12,9 i 2025, hvoraf 11,9
mio. kr. er overført til § 29.21.01. Energistyrelsen og 1,0 mio. kr. er overført til § 29.11.01. De-
partementet, 8,2 mio. kr. i 2026, hvoraf 7,2 mio. kr. er overført til § 29.21.01. Energistyrelsen
og 1,0 mio. kr. er overført til § 29.11.01. Departementet til finansiering af PtX-Taskforce til un-
derstøttelse af et dansk brintmarked og -infrastruktur, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, So-
cialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Alternativet om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer (Power-to-X
strategi) af marts 2022.

I forbindelse med finansloven for 2023 er kontoen nedskrevet med 63,0 mio. kr. til finansi-
ering af Aftale mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedsli-
sten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om midlertidig fasthol-
delse af energiafgrødegrænsen af april 2022.

20. Energibesparelser i bygninger
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 202,0 mio. kr. årligt i 2021-2024, jf. Ener-

giaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedsli-
sten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Bevillingen afsættes
til en tilskudspulje, som målrettes energibesparelser i bygninger, hvor hovedanvendelsen er hel-
årsbeboelse, samt til energimærkning af bygninger anvendt som dokumentation ved ansøgning
om tilskud til sådanne projekter. Af bevillingen kan op til 5 pct. årligt anvendes til understøttende
aktiviteter i form af målrettet information til bygningsejere, kampagneaktiviteter, samarbejde og
partnerskaber med relevante parter mv.

Der overføres fra kontoen 11,6 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024 til § 29.21.01. Energi-
styrelsen med henblik på finansiering af administration af ordningen.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen forhøjet med 175,0 mio. kr. i 2021, 175,0
mio. kr. i 2022, 120,0 mio. kr. i 2023 og 115,0 mio. kr. i 2024, 230,0 mio. kr. i 2025 og 200,0
mio. kr. i 2026, jf. Klimaaftale for energi og industri mv. mellem regeringen, Venstre, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,
Liberal Alliance og Alternativet af juni 2020. Bevillingen er afsat til en tilskudspulje til energi-
besparelser og udfasning af olie- og gasfyr i bygninger til helårsbeboelse. Tilskudsmidlerne ud-
møntes som en tilføjelse til den tilskudsordning vedrørende energibesparelser i bygninger, som
blev aftalt i medfør af Energiaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni
2018.

Af bevillingen overføres 10,2 mio. kr. årligt i 2021-2022, 7,0 mio. kr. i 2023, 6,7 mio. kr. i
2024, 13,3 mio. kr. i 2025 og 11,6 mio. kr. i 2026 til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration
af ordningen.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen forhøjet med 55,7 mio. kr. i 2022, 20,2
mio. kr. i 2023 og 91,1 mio. kr. i 2024, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti,
Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet om fordeling af Tilskudspulje til udfasning af olie-
og gasfyr fra finansloven for 2021 på de fire tilskudspuljer fra Energiaftale 2018 og Klimaaftale
for energi og industri mv. 2020 af marts 2021.

Af bevillingen overføres 2,8 mio. kr. i 2022, 1,0 mio. kr. i 2023 og 4,6 mio. kr. i 2024 til §
29.21.01. Energistyrelsen til administration af ordningen.

I forbindelse med finansloven for 2022 er der afsat 52,9 mio. kr. i 2022, 19,2 mio. kr. i 2023
og 86,5 mio. kr. i 2024 til initiativet som en del af den danske genopretningsplan. Finansieringen
hertil kommer fra det danske hjemtag fra EU's genopretningsfacilitet.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen reduceret med 2,8 mio. kr. i 2022 og 2,4
mio. kr. årligt i 2023-2025 som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2022 er
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0,8 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen på finanslovforslag for 2022.
På kontoen er der således indregnet en satsreguleringsprocent på 1,2 pct.

29.24.30. Håndtering af grundbeløbets ophør (tekstanm. 125) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 1,4 64,2 5,6 1,6 - - -
10. Rådgivning af grundbeløbsvær-

ker og nødstedte varmekunder
Udgift ................................................... 1,4 6,9 4,1 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 0,7 4,1 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 1,3 6,2 - - - - -

20. Økonomisk støtte til individuelle
 løsninger

Udgift ................................................... 0,0 0,1 1,5 1,6 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 0,1 1,5 1,6 - - -

30. Etableringsstøtte til fjernvarme-
 virksomheder

Udgift ................................................... - 57,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 57,2 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 103,1
I alt .................................................................................................................................. 103,1

10. Rådgivning af grundbeløbsværker og nødstedte varmekunder
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 4,1 mio. kr. i 2019, 7,1 mio. kr. årligt i

2020-2021 og 4,0 mio. kr. årligt i 2022-2023, jf. Energiaftale mellem den daværende VLAK-re-
gering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Bevillingen afsættes til rådgivning til decentrale kraftvar-
meværker, der har modtaget grundbeløb, jf. LBK nr. 119 af 6. februar 2020 om elforsyning §
58 (grundbeløbsværker) samt til varmeforbrugere tilsluttet sådanne værker. Bevillingen kan end-
videre anvendes til analyser og kortlægning af udfordringer ved grundbeløbets ophør. Rådgiv-
ningen skal søge at modvirke evt. varmeprisstigninger afledt af grundbeløbets ophør samt hjælpe
ved eventuel ønsket afvikling af selskaber og håndtering af mulige alternative opvarmningsformer
for eksisterende varmekunder.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen reduceret med 4,1 mio. kr. i 2023 som
finansieringsbidrag til Stemmeaftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der kan gives tilsagn om tilskud i fremtidige finansår på underkonto
20 og 30.
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Alternativet om dansk deltagelse i et "vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse" (IPCEI) vedr.
brint af juni 2021.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Økonomisk støtte til individuelle løsninger
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 10,1 mio. kr. i 2019, 20,2 mio. kr. årligt i

2020-2021 og 10,1 mio. kr. årligt i 2022-2023, jf. Energiaftale mellem den daværende VLAK-
regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Bevillingen afsættes til indirekte at støtte varmekunder ved
decentrale kraftvarmeværker, der har modtaget grundbeløb, jf. LBK nr. 119 af 6. februar 2020
om elforsyning § 58 (grundbeløbsværker) ved investering i eldrevne varmepumper med ud-
gangspunkt i den tidligere ordning Varmepumper på abonnement, hvor der ydes støtte til, at le-
verandører indkøber og installerer varmepumper hos bygningsejere på fjernvarmelignende vilkår.
Med abonnementsordningen påtager leverandøren sig ansvar for investering, installation og drift
af varmepumper til bygningsopvarmning. Ordningen skal understøtte, at kunder ved et grundbe-
løbsværk, der godkendes til lukning, fremadrettet kan tilbydes en attraktiv, alternativ opvarm-
ningsløsning.

Kontoen er på finansloven for 2021 reduceret med 10,0 mio. kr. i 2021, jf. Klimaaftale for
energi og industri mv. mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet af
juni 2020. Reduktionen bidrager til den samlede finansiering af aftalen.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen reduceret med 8,9 mio. kr. årligt i 2022
og 2023 som finansieringsbidrag til Stemmeaftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Al-
liance og Alternativet om dansk deltagelse i et "vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse"
(IPCEI) vedr. brint af juni 2021.

30. Etableringsstøtte til fjernvarmevirksomheder
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 3,0 mio. kr. i 2019, 73,7 mio. kr. i 2020

og 72,7 mio. kr. i 2021, jf. Energiaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
af juni 2018. Bevillingen kan anvendes til tilskud til kollektive eldrevne varmepumper.

Af bevillingen afsættes 2,4 mio. kr. årligt i 2020-2021 til administration af ordningen, som
er overført til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Kontoen er nedskrevet med 25,0 mio. kr. i 2020 og 10,0 mio. kr. i 2021 til finansiering af
mindreprovenuet som en konsekvens af etableringsstøtten, samt at værkerne forventes at investere
i nye produktionsenheder tidligere end først antaget.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.31. Pulje til håndtering af strandede omkostninger (tekstanm. 126) (Reser-
vationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der kan gives tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,6 - - - - -
10. Pulje til håndtering af strandede
 omkostninger

Udgift ................................................... - 0,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,6 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 121,0
I alt .................................................................................................................................. 121,0

10. Pulje til håndtering af strandede omkostninger
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 11,1 mio. kr. i 2019, 96,0 mio. kr. i 2020,

97,0 mio. kr. i 2021 og 46,5 mio. kr. årligt i 2022-2023, jf. Energiaftale mellem den daværende
VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Ven-
stre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Bevillingen afsættes til delvis kompensation for
ubetalte anlægslån i lukkede decentrale kraftvarmeværker, som har modtaget grundbeløb, jf. LBK
nr. 119 af 6. februar 2020 om elforsyning § 58 (grundbeløbsværker). Kompensationen målrettes
kommuner, som hæfter for ubetalte anlægslån, fordi kommunerne har stillet garanti for værkers
lånefinansiering af anlægslån. Af bevillingen er 2,7 mio. kr. i 2019, 3,2 mio. kr. i 2020, 2,7 mio.
kr. i 2021 og 2,3 mio. kr. årligt i 2022-2023 overført til § 29.21.01. Energistyrelsen til dækning
af omkostninger til implementering og administration af ordningen.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen nedskrevet med 76,0 mio. kr. i 2021, 44,7
mio. kr. i 2022 og 44,7 mio. kr. i 2023, jf. Klimaaftale for energi og industri mv. mellem rege-
ringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det
Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet af juni 2020. Reduktionen bidrager til
den samlede finansiering af aftalen.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.32. Tilskud til udrulning af fjernvarme (tekstanm. 129) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der kan gives tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - 316,2 264,9 195,3 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 187,0 119,8 72,7 - - -
10. Tilskud til udrulning af fjernvar-
 me

Udgift ................................................... - 316,2 264,9 195,3 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 316,2 264,9 195,3 - - -
Indtægt ................................................ - 187,0 119,8 72,7 - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 187,0 119,8 72,7 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 13,9
I alt .................................................................................................................................. 13,9

10. Tilskud til udrulning af fjernvarme
I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen oprettet med 145,0 mio. kr. årligt i

2021-2022 og 115,0 mio. kr. i 2023, jf. Klimaaftale for energi og industri mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konser-
vative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet af juni 2020. Bevillingen er afsat til en pulje,
hvorfra der gives tilskud til fjernvarmevirksomheders udrulning af nye fjernvarmenet, der bidrager
til udfasning af individuelle olie- og gasfyr.

Af bevillingen overføres 1,9 mio. kr. årligt i 2021-2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 til § 29.21.01.
Energistyrelsen til administration af ordningen.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen forhøjet med 121,4 mio. kr. i 2022 og 70,9
mio. kr. i 2023, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enheds-
listen og Alternativet om fordeling af Tilskudspulje til udfasning af olie- og gasfyr fra finansloven
for 2021 på de fire tilskudspuljer fra Energiaftale 2018 og Klimaaftale for energi og industri mv.
2020 af marts 2021.

Af bevillingen overføres 1,6 mio. kr. i 2022 og 0,9 mio. kr. i 2023 til § 29.21.01. Energi-
styrelsen til administration af ordningen.

I forbindelse med finansloven for 2022 er der afsat 119,8 mio. kr. i 2022 og 70,0 mio. kr. i
2023 til initiativet som en del af den danske genopretningsplan. Finansieringen hertil kommer fra
det danske hjemtag fra EU's genopretningsfacilitet.

29.24.33. Tilskud til afkobling af gasnettet (tekstanm. 130) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - 40,6 95,9 101,2 101,2 101,2 101,2
Indtægtsbevilling ......................................... - 31,5 19,1 19,8 19,8 - -
10. Tilskud til afkobling af gasnettet

Udgift ................................................... - 40,6 95,9 101,2 101,2 101,2 101,2
45. Tilskud til erhverv ........................ - 40,6 95,9 101,2 101,2 101,2 101,2
Indtægt ................................................ - 31,5 19,1 19,8 19,8 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 31,5 19,1 19,8 19,8 - -
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 19,3
I alt .................................................................................................................................. 19,3

10. Tilskud til afkobling af gasnettet
I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen oprettet med 30,0 mio. kr. i 2021, 80,0

mio. kr. årligt i 2022-2024 og 100,0 mio. kr. årligt i 2025 og 2026, jf. Klimaaftale for energi
og industri mv. mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet af juni
2020. Bevillingen er afsat til at gøre det mere økonomisk favorabelt at skifte fra gasfyr til var-
mepumpe eller fjernvarme.

Af bevillingen overføres 1,6 mio. kr. i 2021, og 4,3 mio. kr. årligt i 2022-2024 og 5,4 mio.
kr. årligt i 2025 og 2026 til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration af ordningen.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen forhøjet med 20,2 mio. kr. årligt i 2022
til 2024, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og
Alternativet om fordeling af Tilskudspulje til udfasning af olie- og gasfyr fra finansloven for 2021
på de fire tilskudspuljer fra Energiaftale 2018 og Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 af
marts 2021.

Af bevillingen overføres 1,1 mio. kr. årligt i 2022 til 2024 til § 29.21.01. Energistyrelsen til
administration af ordningen.

I forbindelse med finansloven for 2022 er der afsat 19,1 mio. kr. årligt i 2022-2024, til ini-
tiativet som en del af den danske genopretningsplan. Finansieringen hertil kommer fra det danske
hjemtag fra EU's genopretningsfacilitet.

29.24.34. Tilskudspulje til energirenoveringer i offentlige bygninger (kommuner og
regioner) (tekstanm. 131) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - 49,0 139,2 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 49,0 139,2 - - - -
10. Tilskudspulje til energirenove-

ringer i offentlige bygninger
(kommuner og regioner)
Udgift ................................................... - 49,0 139,2 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 49,0 139,2 - - - -
Indtægt ................................................ - 49,0 139,2 - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 49,0 139,2 - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der kan gives tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
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10. Tilskudspulje til energirenoveringer i offentlige bygninger (kommuner og regioner)
I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen oprettet med 150,0 mio. kr. i 2021 og

145,0 mio. kr. i 2022, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020. Bevillingen afsættes til
en tilskudsordning målrettet energiforbedringer, herunder energirenoveringer og konverteringer
til fjernvarme og varmepumper, i kommunalt eller regionalt ejede og benyttede bygninger. En
del af midlerne kan endvidere målrettes digitale løsninger og intelligent styring af energiforbruget
i kommunalt eller regionalt ejede og benyttede bygninger. Ved udmøntningen vil der fastsættes
nærmere regler om ordningen, herunder om afgrænsning af tilskudsberettigede projekter og evt.
opdeling af puljen, herunder med henblik på at fremme ligelig adgang til midlerne for de enkelte
kommuner og regioner.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.24.35. Pulje til støtte af lokale energifællesskaber (tekstanm. 135) (Reserva-
tionsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 4,0 4,2 4,2 4,2 -
10. Pulje til støtte af lokale energi-
 fællesskaber
 Udgift ................................................... - - 4,0 4,2 4,2 4,2 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - 4,0 4,2 4,2 4,2 -

10. Pulje til støtte af lokale energifællesskaber
I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen oprettet med 5,0 mio. kr. årligt i 2022-

2025, til pulje til støtte af lokale energifællesskaber, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk
Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finansloven
for 2022 af december 2021.

Til administration af tilskudspuljen overføres 1,0 mio. kr. årligt i 2022-2025 til § 29.21.01.
Energistyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der kan gives tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
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29.24.36. Tilskudsordning til PtX-projekter (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 11,1 65,9 131,9
10. PtX-udbud
 Udgift ................................................... - - - - 11,1 65,9 131,9

45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - 11,1 65,9 131,9

10. PtX-udbud
PtX-udbudspulje er i forbindelse med finansloven for 2023 oprettet med 10,5 mio. kr. i 2024,

62,5 mio. kr. i 2025 og 125,0 mio. kr. i 2026 og. årligt frem til udløb, i 2034, jf. Klimaaftale for
energi og industri mv. mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet af
juni 2020. Bevillingen finansieres af provenuet fra en aftale, som den danske stat i 2020 har
indgået med Nederlandene om statistisk overførsel af VE-andele til opfyldelse af nationale for-
pligtelser efter VE-direktivet. Det fremgår af den mellemstatslige aftale, at den danske stat skal
anvende midlerne til at gennemføre udbud af støtte til produktion af PtX. Bevillingen er i over-
ensstemmelse hermed oprettet for at finansiere et PtX-udbud, der sigter på at understøtte indu-
strialisering og opskalering af PtX-produktion i Danmark og derigennem reducere omkostnin-
gerne i forbindelse med grøn brintproduktion. Den budgetterede udgift udgør et skøn, der er be-
hæftet med usikkerhed, da PtX-produktionen og dermed støtteudgiften afhænger af elprisen og
andre priser i de enkelte år og andre forhold såsom de enkelte projekters opkobling på det kol-
lektive net, kontraktforhold mv. Bevillingen forudsætter, at ordningen bliver statsstøttegodkendt
af Europa-Kommissionen.
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29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)

29.25.01. Tilskud til fremme af decentral kraftvarme og udnyttelse af biobrændsler
 (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... -0,9 - - - - - -
10. Tilskud til fremme af decentral

kraftvarme og udnyttelse af bio-
 brændsler

Udgift ................................................... -0,9 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,9 - - - - - -

10. Tilskud til fremme af decentral kraftvarme og udnyttelse af biobrændsler
Kontoen er oprettet til tilskud til fremme af decentral kraftvarme og udnyttelse af biobrænd-

sler.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.25.04. Tilskudsordninger vedrørende biogasanlæg (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 3,5 0,0 - - - - -
10. Måleprogram på særligt mindre
 biogasanlæg

Udgift ................................................... 3,5 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,5 0,0 - - - - -

10. Måleprogram på særligt mindre biogasanlæg
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 2,5 mio. kr. årligt i 2019-2020 til støtte af

måleprogram på særligt mindre biogasanlæg, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering
og Dansk Folkeparti om finanslov for 2019 af november 2018.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder (Lov-
bunden)

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der kan gives tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 103,0 -0,2 - - - - -
10. Pulje til målrettet lempelse af

PSO for el-intensive virksomhe-
 der

Udgift ................................................... 103,0 -0,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 103,0 -0,2 - - - - -

10. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder
I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,

Venstre og Dansk Folkeparti om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juli 2014 og
i henhold til LBK nr. 94 af 26. januar 2017 om statstilskud til el-intensive virksomheder afsættes
der 185,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2020 til målrettet lempelse af PSO-tariffen for el-in-
tensive virksomheder. Tilskuddet er betinget af, at virksomhederne indgår aftale med Energisty-
relsen om energieffektivisering. Tilskudspuljen har til formål at sikre, at el-intensive og konkur-
renceudsatte virksomheder ikke belastes af PSO-tariffen i et sådant omfang, at virksomhedernes
konkurrenceevne svækkes mærkbart. Derudover er ordningen et virkemiddel til at fremme ener-
gieffektivisering og CO2-reduktion i de el-intensive virksomheder.

Støttemodtagere er el-intensive virksomheder, som tilhører en branche, der er nævnt i anneks
3 i Europa-Kommissionens retningslinjer for miljøbeskyttelse og energi 2014-2020. Det drejer
sig om i alt 68 brancher. Tilskudsordningen er tilrettelagt således, at små og mellemstore virk-
somheder uden større administrative byrder kan blive omfattet af ordningen, f.eks. ved at virk-
somhederne indgår i en fællesaftale, hvor brancheorganisationen står for store dele af admini-
strationen mv.

Tilskudsordningen er sat i kraft den 10. september 2015, efter at Europa-Kommissionen
statsstøttegodkendte tilskudsordningen den 31. august 2015.

5,6 mio. kr. af det afsatte beløb på 185,0 mio. kr. er årligt overført til § 29.21.01. Energi-
styrelsen til administrationsomkostninger.

I henhold til Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 udvides
kredsen af de virksomheder, som kan få støtte i henhold til lov om statstilskud til el-intensive
virksomheder.

Den udvidede tilskudskreds er el-intensive virksomheder med en elektricitetsintensitet på
mindst 20 pct., der tilhører en sektor med en handelsintensitet på mindst 4 pct. på EU-plan. Som
i den gældende tilskudsordning er tilskuddet betinget af, at virksomhederne indgår en aftale med
Energistyrelsen om energieffektivisering. Med aftalen blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2016 for at
muliggøre, at udvidelsen kan igangsættes allerede i 2016. Det blev ligeledes aftalt, at tilskud-
spuljen til PSO-lempelser til el-intensive virksomheder fra 2017 til 2020 øges ved at anvende en
til formålet afsat reserve på finansloven for 2016 til yderligere PSO-lempelser mv. Reserven er
på 102,2 mio. kr. årligt fra 2017 til 2020 (i alt 408,8 mio. kr.), som blev afsat i Aftale mellem
den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten
om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juli 2014.

Udvidelsen af tilskudsordningen blev statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen d. 12.
december 2016 ved Kommissionens afgørelse SA.44863 (2016/N). Efterfølgende blev udvidelsen
af ordningen sat i kraft ved BEK nr. 1602 af 15. december 2016.

I perioden 2017-2020 overføres yderligere 3,5 mio. kr. årligt, heraf 2,3 mio. kr. i lønsum af
den afsatte tilskudspulje til § 29.21.01. Energistyrelsen til administrationsomkostninger.

I forlængelse af Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016 blev kontoen reduceret med 50,0 mio. kr. i
2017, 50,0 mio. kr. i 2018, 100,0 mio. kr. i 2019 og 175,0 mio. kr. i 2020. Ændringen skyldes,
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at udfasningen af PSO reducerer udgiften til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksom-
heder, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse
af PSO-afgiften af november 2016 .

Der er betydelig usikkerhed forbundet med skønnet for, hvor stort tilskuddet vil være pr. ki-
lowatt-time. Dette afhænger bl.a. af udsving i PSO-betalingen, antallet af virksomheder, der gør
brug af den nye tilskudspulje samt markedsprisen på elektricitet.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 1.863,2 2.681,7 1.857,4 2.664,0 2.564,6 2.552,3 2.504,9
10. Tilskud til opgradering eller

rensning af biogas
Udgift ................................................... 1.863,2 2.681,7 1.857,4 2.664,0 2.564,6 2.552,3 2.504,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1.863,2 2.681,7 1.857,4 2.664,0 2.564,6 2.552,3 2.504,9

10. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas
Som et element i Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, En-

hedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af
juli 2014 afskaffes PSO for gas. På kontoen afholdes udgifter til tilskud til opgradering af biogas,
der tilføres naturgasnettet, og rensning af biogas, der tilføres et bygasnet, som hidtil har været
budgetteret afholdt over gas-PSO'en.

Tilskuddet gives i henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk
Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020
af marts 2012 og i henhold til lov nr. 499 af 1. maj 2019 om ændring af lov om fremme af
vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk, hvor-
med der indføres et nyt tilskudssystem til biogas. Tilskuddet gives i form af et grundtilskud til
biogas på 79,0 kr./GJ, et tilskud på 21 kr./GJ, som årligt reguleres i forhold til naturgasprisen,
samt et tilskud på 10,0 kr./GJ i årene 2013-2015 og 8,0 kr./GJ i 2016, 6,0 kr./GJ i 2017, 4,0 kr./GJ
i 2018 og 2,0 kr./GJ i 2019. Den samlede støtte er reduceret med 5 kr./GJ per 1. januar 2019.

Opfølgning og tilsyn varetages af Energistyrelsen. Til administration af ordningen er således
overført 1,6 mio. kr. årligt til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Tilskuddet er lovbundet, og det samlede tilskudsbeløb varierer afhængig af bl.a. naturgaspri-
sen og tilskudsmodtagernes producerede mængder. Der er således tale om et skøn, der er behæftet
med stor usikkerhed.

I forbindelse med finansloven for 2023 er kontoen Bl.a. opskrevet med 63,0 mio. kr., jf.
Aftale mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det
Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om midlertidig fastholdelse af
energiafgrødegrænsen af april 2022.
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29.25.10. Udgifter til el-PSO (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 4.357,5 3.484,6 - - - - -
10. Udgifter til el-PSO

Udgift ................................................... 4.357,5 3.484,6 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 4.357,5 3.484,6 - - - - -

10. Udgifter til el-PSO
Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk

Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 blev det
aftalt at finansiere en andel af PSO-udgifterne over finansloven. Overførsler fra kontoen til
PSO-systemet bidrager således til at nedsætte elforbrugernes PSO-betaling for el. Der er på bag-
grund af vækstpakke 2014 afsat 1.583,2 mio. kr. i 2017, 1.597,1 mio. kr. i 2018, 1.608,1 mio.
kr. i 2019 og 1.619,0 mio. kr. i 2020.

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 511,1 mio. kr. i 2017, 1.020,9
mio. kr. i 2018, 1.551,6 mio. kr. i 2019 og 2.817,3 mio. kr. i 2020 som følge af Aftale mellem
den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften
af november 2016. Det følger af aftalen, at PSO-afgiften aftrappes gradvist, og udgifterne flyttes
over på finansloven. I 2017 flyttes 1.000,0 mio. kr., i 2018 flyttes yderligere 500,0 mio. kr., i 2019
yderligere 500,0 mio. kr., i 2020 yderligere 1.200,0 mio. kr. og i 2021 yderligere 1.000,0 mio.
kr. (i 2017-niveau). De overflyttede midler anvendes dels til at finansiere konkrete udgifter, der
flyttes fra PSO-systemet til finansloven i PSO-udfasningsperioden (§ 29.25.12. Tilskud til ved-
varende energi, § 29.22.01. Tilskud til energiforskning og § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen), og
dels til at forhøje § 29.25.10. Udgifter til el-PSO. De samlede udgifter i PSO-systemet finansieres
først og fremmest af overførslen fra § 29.25.10. Udgifter til el-PSO.

Til og med 2021 forestår Energinet PSO-opkrævning med henblik på at finansiere den dif-
ference, der måtte være mellem de faktiske udgifter i PSO-systemet og overførslen fra § 29.25.10.
Udgifter til el-PSO. Herefter vil PSO-systemet være fuldt ud finansieret over finansloven.

Kontoens bevilling udmøntes ved intern statslig overførsel til § 29.25.14. Udbetalinger til
PSO-ordninger, hvorfra tilskudsudbetalinger i henhold til PSO-ordningerne afholdes og finansi-
eres, dels af bevillingen på denne konto og dels af indtægten fra Energinets PSO-opkrævning.

Kontoen er nedskrevet med 290,0 mio. kr. i 2023 og 304,0 mio. kr. i 2024 som følge af
Udligningsordningens afskaffelse, jf. Klimaaftale for energi og industri mv. mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konser-
vative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet af juni 2020. 

I forbindelse med udfasningen af PSO-systemet budgetteres der ikke på kontoen fra 2022 og
frem.
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29.25.12. Tilskud til vedvarende energi (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 440,3 257,5 - - - - -
05. Husstandsmøllepuljer

Udgift ................................................... 3,9 3,9 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 3,9 3,9 - - - - -

10. Solpilotudbud 2016
Udgift ................................................... 4,0 3,6 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 4,0 3,6 - - - - -

15. Solcelleanlæg og øvrige små
 VE-anlæg

Udgift ................................................... 330,5 155,9 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 330,5 155,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 0,0 - - - - -

20. Udgifter vedrørende ubalancer
 for elproduktion

Udgift ................................................... 3,1 12,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 3,1 12,2 - - - - -

25. Husstandsmøller ekskl. puljer
Udgift ................................................... 88,6 58,4 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 88,6 58,4 - - - - -

35. Særordning til forsøgsmøller i
 2018-2019

Udgift ................................................... 6,2 8,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,2 8,0 - - - - -

40. Teknologispecifikt udbud for
solcelleanlæg med en installeret
effekt på under 1 MW i 2018
Udgift ................................................... 1,0 3,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 1,0 3,1 - - - - -

45. Teknologineutralt udbud 2018-
 2019

Udgift ................................................... 3,0 10,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 3,0 10,2 - - - - -

50. Overgangsordning til ikke-påbe-
 gyndte landvindmølleprojekter

Udgift ................................................... - 2,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 2,2 - - - - -

Som et element i Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016 indfases PSO-udgifterne gradvist på fi-
nansloven i perioden 2017-2022. De fulde udgifter til de nye og renotificerede støtteordninger,
som der forventes aktivitet på i 2017, indbudgetteres uden indfasning på denne konto. På de årlige
finanslove udvides kontoen med eventuelle nye og renotificerede støtteordninger, som der for-
ventes at være aktivitet på i det følgende finansår, hvilket finansieres af en tilsvarende nedskriv-
ning af § 29.25.10. Udgifter til el-PSO. Det bemærkes, at udgifterne er udtryk for et skøn, der
er behæftet med betydelig usikkerhed. Det skyldes bl.a., at en række tilskudssatser er afhængige
af elprisen, og at den producerede mængde kan afvige fra det forventede. Energistyrelsen leverer
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udgiftsskønnene, ligesom administration af ordningerne, herunder udbetaling af tilskud, varetages
af Energistyrelsen.

Der er indgået Stemmeaftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti
om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019 af september 2017. Skøn for udgifterne i aftalen
i 2018-2021 for de delelementer af aftalen, der har udgiftsvirkning i 2018, er lagt ind på finans-
loven for 2018, jf. § 29.25.12.30. Overgangsordning for landvindmølleprojekter og § 29.25.12.35.
Særordninger til forsøgsmøller i 2018-2019. Finansieringselementerne til aftalen, § 29.25.08.
Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder, § 29.25.10. Udgifter til el-PSO,
§ 29.24.20. Industriel kraftvarme og § 29.25.09. Tilskud til opgradering eller rensning af biogas
er indbudgetteret dels på finansloven for 2018 og dels på finansloven for 2019.

I forbindelse med udfasningen af PSO-systemet budgetteres der ikke på kontoen fra 2022 og
frem. VE-støtteordninger med budget fra 2022 og frem flyttes til følgende konti:

§ 29.25.22. Tilskud vedrørende havvind
§ 29.25.23. Tilskud vedrørende landvind
§ 29.25.24. Tilskud vedrørende vind diverse
§ 29.25.25. Tilskud vedrørende solceller
§ 29.25.26. Tilskud vedrørende biomasse
§ 29.25.27. Tilskud vedrørende biogas
§ 29.25.28. Tilskud vedrørende teknologineutrale udbud
§ 29.25.29. Tilskud vedrørende decentral kraftvarme
§ 29.25.30. Tilskud vedrørende øvrige kategorier
§ 29.25.31. ELFORSK

05. Husstandsmøllepuljer
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

10. Solpilotudbud 2016
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15. Solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Udgifter vedrørende ubalancer for elproduktion
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

25. Husstandsmøller ekskl. puljer
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35. Særordning til forsøgsmøller i 2018-2019
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Teknologispecifikt udbud for solcelleanlæg med en installeret effekt på under 1 MW i
2018

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

45. Teknologineutralt udbud 2018-2019
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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50. Overgangsordning til ikke-påbegyndte landvindmølleprojekter
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.25.14. Udbetalinger til PSO-ordninger (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 6.263,2 3.484,6 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 6.263,2 3.484,6 - - - - -
05. Udbetalinger til PSO-ordninger

Udgift ................................................... 6.265,9 3.490,7 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 0,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6.265,9 3.490,2 - - - - -

10. PSO-tilskudsordningen (For-
 skEL)

Udgift ................................................... -2,7 -6,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -2,7 -6,1 - - - - -

20. Finansiering af PSO-ordninger
Indtægt ................................................ 6.210,5 3.598,1 - - - - -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 1.853,0 113,5 - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 4.357,5 3.484,6 - - - - -

25. Tilgodehavende/gæld
Indtægt ................................................ 52,7 -113,5 - - - - -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 52,7 -113,5 - - - - -

Kontoen er oprettet på finansloven for 2018 som følge af Aftale mellem den daværende V-
regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016 og
virksomhedsoverdragelsen af opgaver fra Energinet til Energistyrelsen pr. 1. januar 2018.

Energistyrelsen leverer skønnene for de samlede udgifter. Kontoens balance kan i de enkelte
år være væsentligt forskellig fra nul. Denne ubalance vil blive indregnet i efterfølgende PSO-ta-
riffer, der indtil udgangen af 2021 vil kunne opkræves af netselskaberne med henblik på at fi-
nansiere PSO-udgifterne i det omfang, som disse overstiger finanslovsfinansieringen, jf. §
29.25.10. Udgifter til el-PSO. En overdækning er en gæld, som staten lovgivningsmæssigt er
forpligtet til at betale tilbage til forbrugerne, ligesom en underdækning er et tilgodehavende hos
forbrugerne, som staten er berettiget til at opkræve.

I forbindelse med udfasningen af PSO-systemet budgetteres der ikke på kontoen fra 2022 og
frem. VE-støtteordninger med budget fra 2022 og frem flyttes til følgende konti:

§ 29.25.22. Tilskud vedrørende havvind
§ 29.25.23. Tilskud vedrørende landvind
§ 29.25.24. Tilskud vedrørende vind diverse
§ 29.25.25. Tilskud vedrørende solceller
§ 29.25.26. Tilskud vedrørende biomasse
§ 29.25.27. Tilskud vedrørende biogas
§ 29.25.28. Tilskud vedrørende teknologineutrale udbud
§ 29.25.29. Tilskud vedrørende decentral kraftvarme
§ 29.25.30. Tilskud vedrørende øvrige kategorier
§ 29.25.31. ELFORSK
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05. Udbetalinger til PSO-ordninger
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

10. PSO-tilskudsordningen (ForskEL)
På kontoen bogføres eventuelle annullerede midler og øvrige tilsagnsreguleringer fra til-

skudsordningen forskEL givet før 2017.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Finansiering af PSO-ordninger
Til finansiering af udbetalinger til PSO-ordninger overføres midler fra § 29.25.10. Udgifter

til el-PSO, ligesom der indtægtsføres midler fra Energinet, der er opkrævet over PSO-tarifferne.
 Der budgetteres ikke længere på kontoen.

25. Tilgodehavende/gæld
På kontoen opføres over-/underdækning. En overdækning er en gæld, som staten lovgiv-

ningsmæssigt er forpligtet til at betale tilbage til forbrugerne, ligesom en underdækning er til et
tilgodehavende hos forbrugerne, som staten er berettiget til at opkræve.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.25.15. Moms på tilskud til vedvarende energi uden for udgiftsloft (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 2.077,5 1.386,5 1.301,9 1.147,9 1.259,8 1.072,2 721,4
10. Moms på tilskud til vedvarende

energi uden for udgiftsloft
 Udgift ................................................... 2.077,5 1.386,5 1.301,9 1.147,9 1.259,8 1.072,2 721,4

45. Tilskud til erhverv ........................ 2.077,5 1.386,5 1.301,9 1.147,9 1.259,8 1.072,2 721,4

10. Moms på tilskud til vedvarende energi uden for udgiftsloft
Under kontoen afholdes statens udgifter til moms i forbindelse med udbetaling af pristillæg

mv. til fremme af vedvarende energi, som afholdes uden for udgiftsloft.
Det bemærkes, at momsudgifterne afhænger af de faktiske tilskudsudbetalinger under

momsrelevante støtteordninger, herunder støtteordninger med omvendt betalingspligt, hvor staten
er pålagt at skulle afregne moms på tilskudsmodtagerens vegne. Der er således tale om et skøn,
som er underlagt usikkerheder i form af tilskudsmodtagernes faktiske produktion, udviklingen i
elprisen og gasprisen mv.

De skønnede momsudgifter afholdes i henhold til momsrelevante tilskudsudbetalinger ved-
rørende følgende finanslovskonti uden for udgiftsloft:

§ 29.25.22. Tilskud vedrørende havvind
§ 29.25.23. Tilskud vedrørende landvind
§ 29.25.24. Tilskud vedrørende vind diverse
§ 29.25.25. Tilskud vedrørende solceller
§ 29.25.26. Tilskud vedrørende biomasse
§ 29.25.27. Tilskud vedrørende biogas
§ 29.25.28. Tilskud vedrørende teknologineutrale udbud
§ 29.25.29. Tilskud vedrørende decentral kraftvarme
§ 29.25.30. Tilskud vedrørende øvrige kategorier
§ 29.25.31. ELFORSK
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29.25.17. Screening og forundersøgelser til udbud af havvind (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 3,4 34,8 79,9 17,5 5,8 - -
10. Screening og forundersøgelser

til udbud af havvind
Udgift ................................................... 2,7 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,7 - - - - - -

20. Screening og forundersøgelser
til havvind og energiøer
Udgift ................................................... 0,7 34,8 79,9 17,5 5,8 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,7 34,8 79,9 17,5 5,8 - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 144,8
I alt .................................................................................................................................. 144,8

10. Screening og forundersøgelser til udbud af havvind
Kontoen er oprettet på finansloven for 2019 med 10,1 mio. kr. i 2019, 17,2 mio. kr. i 2020,

16,2 mio. kr. i 2021, 5,1 mio. kr. i 2022, 17,2 mio. kr. i 2023 og 20,2 mio. kr. i 2024, jf. Ener-
giaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedsli-
sten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Under kontoen af-
holdes udgifter til forundersøgelser, screeninger mv. som led i forberedelserne af udbud af i alt
tre havvindmølleparker frem mod 2030.

Kontoen er nedskrevet med 1,0 mio. kr. i 2021 og 5,2 mio. kr. i 2022 som følge af omprio-
ritering af midler til finansiering af implementering og administration af Klimaaftale for energi
og industri mv. mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet af juni
2020.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen nedskrevet med 1,0 mio. kr. i 2023 og
15,0 mio. kr. i 2024, jf. Klimaaftale for energi og industri mv. mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Fol-
keparti, Liberal Alliance og Alternativet af juni 2020.

I forbindelse med finansloven for 2021 overføres der fra kontoen 15,4 mio. kr. i 2021, 16,4
mio. kr. i 2023 og 5,4 mio. kr. i 2024 til § 29.25.17.20. Screening og forundersøgelser til havvind
og energiøer, der anvendes til forundersøgelser, screeninger mv. som led i forberedelserne af
udbud af havvindmølleparken, Thor.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Screening og forundersøgelser til havvind og energiøer
I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen oprettet med 121,0 mio. kr. i 2021 og 89,0

mio. kr. i 2022, jf. Klimaaftale for energi og industri mv. mellem regeringen, Venstre, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,
Liberal Alliance og Alternativet af juni 2020. Bevillingen er afsat til forundersøgelser, screeninger
mv. som led i forberedelserne af energiøer og udbud af havvindmølleparken, Hesselø.

I forbindelse med finansloven for 2021 er der til kontoen overført 15,4 mio. kr. i 2021, 16,4
mio. kr. i 2023 og 5,4 mio. kr. i 2024 fra § 29.25.17.10. Screening og forundersøgelser til udbud
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af havvind til forundersøgelser, screeninger mv. som led i forberedelserne af udbud af havvind-
mølleparken, Thor.

29.25.19. Markedsbaseret tilskudspulje til fangst og lagring af CO2 (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 206,8 420,7 420,7
10. Markedsbaseret tilskudspulje til

fangst og lagring af CO2
Udgift ................................................... - - - - 206,8 420,7 420,7
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - 206,8 420,7 420,7

10. Markedsbaseret tilskudspulje til fangst og lagring af CO2
I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen oprettet med 200,0 mio. kr. i 2024 og

400,0 mio. kr. i 2025, jf. Klimaaftale for energi og industri mv. mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Fol-
keparti, Liberal Alliance og Alternativet af juni 2020. Bevillingen er oprettet for at etablere en
teknologineutral, markedsbaseret pulje, der skal bidrage til at fremme fangst og lagring af CO2
(CCS) samt fangst og anvendelse af CO2 (CCU) for at levere drivhusgasreduktioner frem mod
2030 og efter. Støtten løber i 20 år. Den budgetterede udgift udgør et skøn, der er behæftet med
usikkerhed, da udgiften afhænger af de vindende projekters faktiske udformning og drivhusgas-
reduktionseffekt. Bevillingen forudsætter, at ordningen bliver statsstøttegodkendt af Europa-
Kommissionen. 

Af bevillingen overføres 6,7 mio. kr. i 2024 og til puljens udløb i 2044 til § 29.21.01.
Energistyrelsen til administration af ordningen.

29.25.20. Biogas og andre grønne gasser (opgradering, transport og proces) ifm.
Klimaaftalen (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 208,3 209,0 370,8
10. Fremme af biogas og andre
 grønne gasser

Udgift ................................................... - - - - 208,3 209,0 370,8
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - 208,3 209,0 370,8

10. Fremme af biogas og andre grønne gasser
I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen oprettet med 200,0 mio. kr. årligt i 2024

og 2025 og 350,0 mio. kr. i 2026, jf. Klimaaftale for energi og industri mv. mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konser-
vative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet af juni 2020. Bevillingen er afsat til udmønt-
ning af støtte til biogas og andre grønne gasser, der leveres til gassystemet. Støtten tildeles for
20 år på baggrund af udbud til de vindende projekter.

Af bevillingen overføres 6,4 mio. kr. i 2024 og 5,7 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til puljens
udløb i 2044 til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration af ordningen.
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29.25.21. Tilskud til anlægsinvestering i Nordic Sugar (tekstanm. 132) (Reserva-
tionsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - 10,2 - - - - -
10. Tilskud til anlægsinvestering i
 Nordic Sugar

Udgift ................................................... - 10,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 10,2 - - - - -

10. Tilskud til anlægsinvestering i Nordic Sugar
Kontoen er oprettet i 2021 med 13,5 mio. kr. med henblik på yde statslig støtte til Nordic

Sugar, så fabrikken kan omlægge til en gasolieløsning og derved bidrage til, at fabrikken kan gå
videre end de gældende EU-standarder og højne miljøbeskyttelsesniveauet i en overgangsperiode,
indtil en gasledning til Lolland-Falster kan være i drift.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.25.22. Tilskud vedrørende havvind (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 1.731,9 440,6 832,9 296,5 -1.124,3
10. Havvind efter pålæg fra staten,

eksisterende (HR1, Nysted)
Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - - - -

11. Rødsand 2
Udgift ................................................... - - 117,1 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 117,1 - - - -

12. Anholt
Udgift ................................................... - - 1.064,2 440,6 273,2 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 1.064,2 440,6 273,2 - -

13. Nye udbud gennemført (HR3)
Udgift ................................................... - - 526,0 - 527,1 517,1 524,8
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 526,0 - 527,1 517,1 524,8

14. Kriegers Flak
Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - - - -

15. Udgifter vedr. afskrivning af
nettilslutning til havvind
Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - - - -

16. Havvind, eksisterende små par-
 ker

Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - - - -

17. Kystmøller, forsøgsordning
Udgift ................................................... - - 24,6 - 24,6 24,1 24,7
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 24,6 - 24,6 24,1 24,7
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18. Kystnære møller
 Udgift ................................................... - - - - 8,0 7,8 23,1

45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - 8,0 7,8 23,1

19. Thor vindmøllepark
 Udgift ................................................... - - - - - -252,5 -1.696,9

45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - - -252,5 -1.696,9

Kontoen er oprettet i forbindelse med den endelige udfasning af PSO-systemet fra 2022 og
frem. Tilskud vedrørende havvind indbudgetteres på denne konto. Det bemærkes, at udgifterne
er udtryk for et skøn, der er behæftet med betydelig usikkerhed. Det skyldes bl.a., at en række
tilskudssatser er afhængige af elprisen, og at den producerede mængde kan afvige fra det for-
ventede. Energistyrelsen leverer udgiftsskønnene, ligesom administration af ordningerne, herunder
udbetaling af tilskud, varetages af Energistyrelsen.

10. Havvind efter pålæg fra staten, eksisterende (HR1, Nysted)
Ordningen er oprettet i medfør af § 38 i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om fremme af

vedvarende energi. Bevillingen er afsat til tilskud til elektricitet produceret på vindmøller, som
er nettilsluttet senest den 20. februar 2008, bortset fra vindmøller, som modtager pristillæg efter
§§ 39-41 i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om fremme af vedvarende energi.

11. Rødsand 2
Der budgetteres ikke længere på kontoen

12. Anholt
Ordningen er oprettet i medfør af § 37 i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om fremme af

vedvarende energi. Bevillingen er afsat til pristillæg til elektricitet produceret på havvindmølle-
parker, som er udbudt efter bestemmelserne i § 23 i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om
fremme af vedvarende energi.

13. Nye udbud gennemført (HR3)
Ordningen er oprettet i medfør af § 37 i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om fremme af

vedvarende energi. Bevillingen er afsat til pristillæg til elektricitet produceret på havvindmølle-
parker, som er udbudt efter bestemmelserne i § 23 i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om
fremme af vedvarende energi.

14. Kriegers Flak
Ordningen er oprettet i medfør af § 37 i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om fremme af

vedvarende energi. Bevillingen er afsat til pristillæg til elektricitet produceret på havvindmølle-
parker, som er udbudt efter bestemmelserne i § 23 i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om
fremme af vedvarende energi.

15. Udgifter vedr. afskrivning af nettilslutning til havvind
Der budgetteres ikke længere på kontoen

16. Havvind, eksisterende små parker
Ordningen er oprettet i medfør af § 38 i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om fremme

af vedvarende energi. Bevillingen er afsat til pristillæg til elektricitet produceret på vindmøller,
som er nettilsluttet senest den 20. februar 2008, bortset fra vindmøller, som modtager pristillæg
efter §§ 39-41 i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om fremme af vedvarende energi. Der ydes
ikke pristillæg efter denne bestemmelse til elværksfinansierede vindmøller, som er nettilsluttet
senest den 31. december 1999.
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17. Kystmøller, forsøgsordning
Ordningen er oprettet i medfør af §35b i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om fremme af

vedvarende energi. Bevillingen er afsat til pristillæg til elektricitet produceret på havvindmøller,
som indgår i forsøgsprojekter på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone.

18. Kystnære møller
Ordningen er oprettet i medfør af § 37 i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om fremme af

vedvarende energi. Bevillingen er afsat til pristillæg til elektricitet produceret på havvindmølle-
parker, som er udbudt efter bestemmelserne i § 23 i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om
fremme af vedvarende energi.

19. Thor vindmøllepark
Ordningen er oprettet i medfør af § 37a i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om fremme

af vedvarende energi.

29.25.23. Tilskud vedrørende landvind (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 720,1 152,6 358,2 240,8 159,5
10. Landvind før 2005

Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - - - -

11. Landvind 2005-2007
Udgift ................................................... - - 6,8 7,1 7,0 2,5 0,4
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 6,8 7,1 7,0 2,5 0,4

13. Landvind 2014-2018 (februar)
 Udgift ................................................... - - 358,9 - 190,3 71,7 -

45. Tilskud til erhverv ........................ - - 358,9 - 190,3 71,7 -

14. Husstandsmøller ekskl. puljer
Udgift ................................................... - - 66,7 57,7 69,0 68,0 67,2
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 66,7 57,7 69,0 68,0 67,2

15. Husstandsmøllepuljer
Udgift ................................................... - - 3,1 2,1 3,3 3,3 3,3
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 3,1 2,1 3,3 3,3 3,3

16. Særordning til forsøgsmøller in-
den- og udenfor testcentre

 (2018-2024)
Udgift ................................................... - - 29,0 20,6 26,6 34,6 29,3
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 29,0 20,6 26,6 34,6 29,3

17. Særordning: 6-mølleordningen
Udgift ................................................... - - 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6

18. Balancegodtgørelse for alle sat-
 ser

Udgift ................................................... - - 65,8 62,4 59,3 58,1 56,7
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 65,8 62,4 59,3 58,1 56,7

20. Landvind 2008-2013
Udgift ................................................... - - 187,1 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 187,1 - - - -
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Kontoen er oprettet i forbindelse med den endelige udfasning af PSO-systemet fra 2022 og
frem. Tilskud vedrørende landvind indbudgetteres på denne konto. Det bemærkes, at udgifterne
er udtryk for et skøn, der er behæftet med betydelig usikkerhed. Det skyldes bl.a., at en række
tilskudssatser er afhængige af elprisen, og at den producerede mængde kan afvige fra det for-
ventede. Energistyrelsen leverer udgiftsskønnene, ligesom administration af ordningerne, herunder
udbetaling af tilskud, varetages af Energistyrelsen.

10. Landvind før 2005
Ordningen er oprettet i medfør af § 38 i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om fremme af

vedvarende energi. Bevillingen er afsat til pristillæg til elektricitet produceret på vindmøller, som
er nettilsluttet senest den 20. februar 2008, bortset fra vindmøller, som modtager pristillæg efter
§§ 39-41 i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om fremme af vedvarende energi. Der ydes ikke
pristillæg efter denne bestemmelse til elværksfinansierede vindmøller, som er nettilsluttet senest
den 31. december 1999.

11. Landvind 2005-2007
Ordningen er oprettet i medfør af § 38 i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om fremme

af vedvarende energi. Bevillingen er afsat til pristillæg til elektricitet produceret på vindmøller,
som er nettilsluttet senest den 20. februar 2008, bortset fra vindmøller, som modtager pristillæg
efter §§ 39-41 i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om fremme af vedvarende energi. Der ydes
ikke pristillæg efter denne bestemmelse til elværksfinansierede vindmøller, som er nettilsluttet
senest den 31. december 1999.

13. Landvind 2014-2018 (februar)
Ordningen er oprettet i medfør af § 35a i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om fremme

af vedvarende energi. Bevillingen er afsat til pristillæg til elektricitet produceret på vindmøller
nettilsluttet i perioden fra og med den 1. januar 2014 til og med den 20. februar 2018 bortset fra
vindmøller, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, jf. § 41, og havvindmøller omfattet af §§
35 b og 37 i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om fremme af vedvarende energi.

14. Husstandsmøller ekskl. puljer
Ordningen er oprettet i medfør af § 41 stk. 2 og 3 i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om

fremme af vedvarende energi. Bevillingen er afsat til pristillæg til elektricitet, som leveres til el-
forsyningsnettet fra en vindmølle med en installeret effekt på 25 kW eller derunder, og som er
tilsluttet i egen forbrugsinstallation.

15. Husstandsmøllepuljer
Ordningen er oprettet i medfør af § 41 stk. 4 i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om fremme

af vedvarende energi. Bevillingen er afsat til pristillæg til elektricitet, som leveres til elforsy-
ningsnettet fra en vindmølle med en installeret effekt på 25 kW eller derunder, og som er tilsluttet
i egen forbrugsinstallation.

16. Særordning til forsøgsmøller inden- og udenfor testcentre (2018-2024)
Ordningen er oprettet i medfør af §§ 35c og 35d i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om

fremme af vedvarende energi. Bevillingen er afsat til pristillæg til elektricitet produceret på for-
søgsvindmøller på land, der opstilles på de nationale testcentre for store vindmøller i Høvsøre i
Lemvig Kommune og Østerild i Thisted Kommune, og uden for testcentre., jf. § 8 i BEK nr. 2137
af 26. oktober 2021 .
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17. Særordning: 6-mølleordningen
Ordningen er oprettet i medfør af § 35 f i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om fremme

af vedvarende energi. Bevillingen er afsat til pristillæg til elektricitet produceret på vindmøller
på land, der opfylder kriterierne i stk. 3 (særordning for mindre landvindprojekter), og som er
blevet nettilsluttet senest den 31. december 2020, bortset fra vindmøller som er nettilsluttet i egen
forbrugsinstallation, jf. § 41 i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om fremme af vedvarende
energi.

18. Balancegodtgørelse for alle satser
Ordningen er oprettet i medfør af §§ 35a, 36 og 38 i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om

fremme af vedvarende energi. Bevillingen er afsat til balancegodtgørelse i forbindelse med pris-
tillæg til elektricitet produceret på vindmøller på land.

20. Landvind 2008-2013
Ordningen er oprettet i medfør af § 36 i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om fremme af

vedvarende energi. Bevillingen er afsat til pristillæg til elektricitet produceret på vindmøller net-
tilsluttet i perioden fra og med den 21. februar 2008 til og med den 31. december 2013, bortset
fra vindmøller tilsluttet i egen forbrugsinstallation jf. § 41 og havvindmøller omfattet af §§ 35b
og 37.

29.25.24. Tilskud vedrørende vind diverse (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 713,6 10,7 10,7 10,8 10,8
10. Udgifter vedrørende ubalancer
 for elproduktion

Udgift ................................................... - - 10,1 10,7 10,7 10,8 10,8
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 10,1 10,7 10,7 10,8 10,8

15. Kompensation for omkostninger
til nettab i og drift og vedlige-
hold af opsamlingsnet til VE-an-

 læg
Udgift ................................................... - - 103,5 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 103,5 - - - -

20. Kompensation for omkostninger
til nettilslutning af VE-anlæg
Udgift ................................................... - - 600,0 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 600,0 - - - -

Kontoen er oprettet i forbindelse med den endelige udfasning af PSO-systemet fra 2022 og
frem. Tilskud vedrørende vind diverse indbudgetteres på denne konto. Det bemærkes, at udgif-
terne er udtryk for et skøn, der er behæftet med betydelig usikkerhed. Energistyrelsen leverer
udgiftsskønnene, ligesom administration af ordningerne, herunder udbetaling af tilskud, varetages
af Energistyrelsen.
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10. Udgifter vedrørende ubalancer for elproduktion
Kontoen er oprettet på finansloven for 2022 til udgifter vedrørende ubalancer for elproduktion

på vindmøller.

15. Kompensation for omkostninger til nettab i og drift og vedligehold af opsamlingsnet til
VE-anlæg

Kontoen er oprettet på finansloven for 2022 til kompensation til elforbrugerne for omkost-
ninger til nettab i og drift og vedligehold af opsamlingsnet til VE-anlæg. Ordningen administreres
efter BEK nr. 2655 af 28. december 2021, som er udstedt med hjemmel i elforsyningsloven.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Kompensation for omkostninger til nettilslutning af VE-anlæg
Kontoen er oprettet på finansloven for 2022 til kompensation til elforbrugerne for omkost-

ninger til nettilslutning af VE-anlæg. Ordningen administreres efter BEK nr. 2655 af 28. decem-
ber 2021, som er udstedt med hjemmel i elforsyningsloven.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

29.25.25. Tilskud vedrørende solceller (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 113,1 24,3 80,5 76,0 13,4
10. Årsbaseret nettoafregning for
 solceller

Udgift ................................................... - - 0,4 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 0,4 - - - -

15. Overgangsordningerne med for-
 højet pristillæg
 Udgift ................................................... - - 99,0 17,3 66,4 62,0 3,6

45. Tilskud til erhverv ........................ - - 99,0 17,3 66,4 62,0 3,6

20. Solcellepuljen (2015-2016)
Udgift ................................................... - - 7,0 0,1 7,3 7,4 3,2
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 7,0 0,1 7,3 7,4 3,2

25. Pilotudbud (Sol)
Udgift ................................................... - - 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7

30. Teknologispecifikt udbud for
solcelleanlæg med en installeret
effekt på under 1 MW i 2018
Udgift ................................................... - - 3,9 4,1 4,0 3,9 3,9
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 3,9 4,1 4,0 3,9 3,9

Kontoen er oprettet i forbindelse med den endelige udfasning af PSO-systemet fra 2022 og
frem. Tilskud vedrørende solceller indbudgetteres på denne konto. Det bemærkes, at udgifterne
er udtryk for et skøn, der er behæftet med betydelig usikkerhed. Det skyldes bl.a., at en række
tilskudssatser er afhængige af elprisen, og at den producerede mængde kan afvige fra det for-
ventede. Energistyrelsen leverer udgiftsskønnene, ligesom administration af ordningerne, herunder
udbetaling af tilskud, varetages af Energistyrelsen.
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10. Årsbaseret nettoafregning for solceller
Ordningen er oprettet i medfør af § 47 i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om fremme af

vedvarende energi. Bevillingen er afsat til pristillæg til elektricitet produceret på anlæg, hvor der
alene anvendes solenergi.

15. Overgangsordningerne med forhøjet pristillæg
Ordningerne er oprettet i medfør af § 47 i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om fremme

af vedvarende energi. Bevillingen er afsat til pristillæg til elektricitet fra solcelleanlæg, hvor eje-
ren opfylder betingelserne i § 4 stk. 7-9 i lov nr. 900 af 4. juli 2013 om ændring af lov om fremme
af vedvarende energi, og ikke er omfattet af § 47, stk. 7 i lov om fremme af vedvarende energi
som affattet ved denne lovs § 1, nr. 18, uanset om anlægget er nettilsluttet den 1. januar 2016
eller senere. Har anlægget en installeret effekt på 500 kW eller derover, er det dog en betingelse,
at der er truffet afgørelse om pristillæg i 2015, og at ansøgning herom er modtaget af Energinet.dk
senest den 31. oktober 2015.

20. Solcellepuljen (2015-2016)
Ordningen er oprettet i medfør af § 47 i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om fremme af

vedvarende energi. Bevillingen er afsat til pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelle-
anlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere.

25. Pilotudbud (Sol)
Ordningen er oprettet i medfør af § 47 stk. 7 og 8 i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om

fremme af vedvarende energi. Bevillingen er afsat til pristillæg for elektricitet fremstillet på sol-
celleanlæg inden for en pulje på 20 MW årligt i 4 år fra og med 2013. I 2016 kan energi-, for-
synings- og klimaministeren alene give tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg for elektricitet
fremstillet på solcelleanlæg med en installeret effekt på under 500 kW. Det er en betingelse for
forhøjet pristillæg efter stk. 7, at anlægget blev nettilsluttet inden 2 år efter afgivelse af tilsagn
om forhøjet pristillæg.

30. Teknologispecifikt udbud for solcelleanlæg med en installeret effekt på under 1 MW i
2018

Ordningen er oprettet i medfør af § 50 b i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om fremme
af vedvarende energi. Bevillingen er afsat til pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg
med en installeret effekt på under 1 MW bortset fra anlæg, som er tilsluttet i egen forbrugsin-
stallation.

29.25.26. Tilskud vedrørende biomasse (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 773,7 1.144,6 713,5 633,5 621,2
10. Biomasse (igangsatte projekter),
 pt. støtteberettiget

Udgift ................................................... - - 773,7 1.144,6 713,5 633,5 621,2
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 773,7 1.144,6 713,5 633,5 621,2

15. Biomasse (igangsatte projekter),
ny ordning for afskrevne værker
Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - - - -
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Kontoen er oprettet i forbindelse med den endelige udfasning af PSO-systemet fra 2022 og
frem. Tilskud vedrørende biomasse indbudgetteres på denne konto. Det bemærkes, at udgifterne
er udtryk for et skøn, der er behæftet med betydelig usikkerhed. Det skyldes bl.a., at en række
tilskudssatser er afhængige af elprisen, og at den producerede mængde kan afvige fra det for-
ventede. Energistyrelsen leverer udgiftsskønnene, ligesom administration af ordningerne, herunder
udbetaling af tilskud, varetages af Energistyrelsen.

10. Biomasse (igangsatte projekter), pt. støtteberettiget
Ordningen er oprettet i medfør af § 45a i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om fremme

af vedvarende energi. Bevillingen er afsat til udbetaling af pristillæg for elektricitet produceret
på anlæg, der fra den 1. april 2019 producerer elektricitet ved afbrænding af biomasse.

15. Biomasse (igangsatte projekter), ny ordning for afskrevne værker
Ordningen er oprettet i medfør af § 45b i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om fremme

af vedvarende energi. Bevillingen er afsat til udbetaling af pristillæg for elektricitet produceret
på anlæg, der fra den 1. april 2019 producerer elektricitet ved afbrænding af biomasse.

29.25.27. Tilskud vedrørende biogas (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 279,9 232,9 348,5 349,7 401,1
10. Biogas og forgasningsgas til el-
 produktion

Udgift ................................................... - - 279,9 232,9 348,5 349,7 401,1
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 279,9 232,9 348,5 349,7 401,1

Kontoen er oprettet i forbindelse med den endelige udfasning af PSO-systemet fra 2022 og
frem. Tilskud vedrørende biogas indbudgetteres på denne konto. Det bemærkes, at udgifterne er
udtryk for et skøn, der er behæftet med betydelig usikkerhed. Det skyldes bl.a., at en række til-
skudssatser er afhængige af elprisen, og at den producerede mængde kan afvige fra det forven-
tede. Energistyrelsen leverer udgiftsskønnene, ligesom administration af ordningerne, herunder
udbetaling af tilskud, varetages af Energistyrelsen.

10. Biogas og forgasningsgas til elproduktion
Ordningen er oprettet i medfør af §§ 43f og 43g i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om

fremme af vedvarende energi. Bevillingen er afsat til udbetaling af pristillæg til anlæg, der pro-
ducerer elektricitet ved biogas og forgasningsgas fremstillet ved biomasse.
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29.25.28. Tilskud vedrørende teknologineutrale udbud (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 27,5 27,6 38,9 50,2 57,0
10. Teknologineutrale udbud (Ener-
 giaftale 2018)

Udgift ................................................... - - 6,0 1,8 13,6 25,3 32,6
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 6,0 1,8 13,6 25,3 32,6

15. Landvind fra teknologineutrale
 udbud 2018-2019

Udgift ................................................... - - 15,5 19,6 19,2 18,9 18,5
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 15,5 19,6 19,2 18,9 18,5

20. Solceller fra teknologineutrale
 udbud 2018-2019

Udgift ................................................... - - 6,0 6,2 6,1 6,0 5,9
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 6,0 6,2 6,1 6,0 5,9

Kontoen er oprettet i forbindelse med den endelige udfasning af PSO-systemet fra 2022 og
frem. Tilskud vedrørende teknologineutrale udbud indbudgetteres på denne konto. Det bemærkes,
at udgifterne er udtryk for et skøn, der er behæftet med betydelig usikkerhed. Energistyrelsen
leverer udgiftsskønnene, ligesom administration af ordningerne, herunder udbetaling af tilskud,
varetages af Energistyrelsen.

10. Teknologineutrale udbud (Energiaftale 2018)
Fra bevillingen ydes der støtte til vindende projekter i henhold til teknologineutrale udbud

af solceller, landvind, kystnær havvind samt bølge- og vandkraft i perioden 2020-2024, jf. Ener-
giaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedsli-
sten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018. Såfremt den nuvæ-
rende udbudsmodel justeres, skal der ske fornyet statsstøttegodkendelse af Europa-Kommissionen.

15. Landvind fra teknologineutrale udbud 2018-2019
Fra bevillingen ydes der i 20 år støtte til vindende landvindmølle- og åben-dør havvindmøl-

leprojekter på baggrund af det afholdte teknologineutrale udbud, jf. Stemmeaftale mellem den
daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019
af september 2017. Den budgetterede udgift udgør et skøn, der er behæftet med usikkerhed, da
udgiften afhænger af de vindende projekters faktiske produktion.

20. Solceller fra teknologineutrale udbud 2018-2019
Fra bevillingen ydes der i 20 år støtte til vindende solcelleprojekter på baggrund af det af-

holdte teknologineutrale udbud, jf. Stemmeaftale mellem den daværende VLAK-regering og
Dansk Folkeparti om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019 af september 2017. Den bud-
getterede udgift udgør et skøn, der er behæftet med usikkerhed, da udgiften afhænger af de vin-
dende projekters faktiske produktion.
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29.25.29. Tilskud vedrørende decentral kraftvarme (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -
10. Decentral kraftvarme, Grundbe-
 løb 1

Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - - - -

Kontoen er oprettet i forbindelse med den endelige udfasning af PSO-systemet fra 2022 og
frem. Tilskud vedrørende decentral kraftvarme indbudgetteres på denne konto. Det bemærkes, at
udgifterne er udtryk for et skøn, der er behæftet med betydelig usikkerhed. Energistyrelsen leverer
udgiftsskønnene, ligesom administration af ordningerne, herunder udbetaling af tilskud, varetages
af Energistyrelsen.

10. Decentral kraftvarme, Grundbeløb 1
Ordningen er oprettet i medfør af § 58 i LBK nr. 984 af 12. maj 2021 om elforsyning. Be-

villingen er afsat til ydelse af pristillæg for elektricitet produceret på decentrale kraft-varme-anlæg
og elproduktionsanlæg med affald som brændsel.

29.25.30. Tilskud vedrørende øvrige kategorier (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - 4,7 1,3 4,1 4,3 4,2
10. Tab på debitorer

Udgift ................................................... - - 2,8 0,8 0,5 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 2,8 0,8 0,5 - -

20. 60/40 ordningen blandet tekno-
 logi

Udgift ................................................... - - 1,9 - 3,1 3,8 3,8
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 1,9 - 3,1 3,8 3,8

30. Garantiordningen
Udgift ................................................... - - - 0,5 0,5 0,5 0,4
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 0,5 0,5 0,5 0,4

Kontoen er oprettet i forbindelse med den endelige udfasning af PSO-systemet fra 2022 og
frem. Tilskud vedrørende øvrige kategorier indbudgetteres på denne konto. Det bemærkes, at
udgifterne er udtryk for et skøn, der er behæftet med betydelig usikkerhed. Energistyrelsen leverer
udgiftsskønnene, ligesom administration af ordningerne, herunder udbetaling af tilskud, varetages
af Energistyrelsen.
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10. Tab på debitorer
Kontoen er oprettet på finansloven til refusion til elleveradørernes tab på debitorer for så vidt

angår PSO-tarif.

20. 60/40 ordningen blandet teknologi
Ordningen er oprettet i medfør af § 47 i LBK nr. 1791 af 2. september 2021 om fremme af

vedvarende energi. Bevillingen er afsat til støtte af elektricitet i form af pristillæg på elektricitet
fremstillet af energikilder eller teknologier, der har væsentlig betydning for den fremtidige ud-
bredelse af VE-elektricitet så der i de første 10 år efter nettilslutningen ydes et pristillæg, således
den fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kWh, og i de efterfølgende 10 år ydes et
pristillæg, således den fastsatte markedspris tilsammen udgør 40 øre pr. kWh.

30. Garantiordningen
Kontoen er oprettet på finansloven på 0,5 mio. kr. årligt i 2023-2026 til ydelse af garanti til

lokale vindmølle- og solcellelav eller andre lokale initiativgrupper for lån, som optages til fi-
nansiering af forundersøgelser.

29.25.31. ELFORSK (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - 67,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
10. Forskning og udvikling - EL-
 FORSK

Udgift ................................................... - 67,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - 67,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 12,3
I alt .................................................................................................................................. 12,3

Kontoen er oprettet i forbindelse med den endelige udfasning af PSO-systemet fra 2022 og
frem.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.1 Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration dog maksimalt svarende
til den faktiske udgift til Green Power Denmark fra denne konto.

BV 2.2.11 Der kan gives tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
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10. Forskning og udvikling - ELFORSK
Bevillingen er afsat til udbetaling af tilskud til forsknings- og udviklingsprojekter, der har til

formål at fremme effektiv energianvendelse og fleksibilitetsløsninger inden for el og energi via
data, digitalisering og sektorkobling i overensstemmelse med miljømæssige og samfundsøkono-
miske hensyn, herunder udbredelse af metoder, løsninger, analyser og modeller.

29.25.32. Teknologineutral pulje til CO2-fangst mv. (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 280,1 228,2 262,6 262,6
10. Teknologineutral pulje til CO2-
 fangst mv.

Udgift ................................................... - - - 280,1 228,2 262,6 262,6
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 280,1 228,2 262,6 262,6

10. Teknologineutral pulje til CO2-fangst mv.
I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen oprettet med 4,0 mio. kr. i 2022, 272,5

mio. kr. i 2023, 223,3 mio. kr. i 2024, og 255,9 mio. kr. årligt i 2025-2032 til teknologineutral
tilskudspulje til CO2-fangst mv., jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale
Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om finansloven for 2022 af december
2021.

Til administration af tilskudspuljen overføres 1,5 mio. kr. årligt i 2022-2032 til § 29.11.01.
Departementet samt 2,5 mio. kr. i 2022 og 5,5 mio. kr. årligt i 2023-2032 til § 29.21.01. Ener-
gistyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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29.27. International miljøstøtte

29.27.02. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 17,1 17,2 17,5 18,5 18,5 18,5 18,5
10. Klimastøtte til Arktis

Udgift ................................................... 17,1 17,2 17,5 18,5 18,5 18,5 18,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 17,1 17,2 16,5 17,4 17,4 17,4 17,4
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,0 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,4
I alt .................................................................................................................................. 0,4

10. Klimastøtte til Arktis
Formålet for Klimastøtte til Arktis er at understøtte Danmarks deltagelse i og bidrage til in-

ternationale politiske samarbejder om klimaændringer og deres effekter i Arktis, herunder særligt
samarbejder i regi af Arktisk Råd. Ordningen udspringer af Danmarks tilslutning til den arktiske
miljøbeskyttelsesstrategi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) og den i februar 1994
fremlagte Delstrategi vedrørende indsatser til beskyttelse af det arktiske miljø. AEPS samarbejdet
er siden 1996 gennemført under Arktisk Råd.

Ordningen administreres i øvrigt under hensyntagen til den overordnede kompetenceforde-
ling som følge af lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.

Ordningen fokuserer på at følge og dokumentere klimaændringer og deres effekter i Arktis,
særligt hvad angår Grønland. Der kan afholdes udgifter, herunder tilskud, til tværgående aktivi-
teter, oplysningskampagner, information, annoncering, udbud, revision, resultatformidling samt
evaluering mv. af ordningerne.

Ved administrationen af bevillingen bistås Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet af rele-
vante myndigheder og organisationer. Der kan bl.a. afholdes udgifter til:
- Monitorering, udredning og dokumentation af klimaændringernes effekter i Arktis og for-

bedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske
forhold og processer.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.5 Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse

af bevillinger med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bi-
drag fra private eller fonde.

BV 2.2.11 Der kan gives tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
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- Projekter der styrker Grønlands og Færøernes grundlag for tilslutning til samt implementering
af internationale konventioner og aftaler på klimaområdet.

- Formidling af viden om ordningens resultater og om klimaændringer og deres effekter i
Arktis.

- Aktiviteter i forbindelse med det internationale og regionale klimasamarbejde som f.eks. af-
holdelse af konferencer og arbejdsgruppemøder i regi af Arktisk Råd.

- Honorarer, rejse- og opholdsudgifter mv. for institutioner og andre aktører, der rådgiver
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet om forvaltningen af ordningen.

- Vederlag mm. i forbindelse med eksperters deltagelse i arbejdet, herunder rejse- og op-
holdsudgifter.

29.27.03. Klimaprojekter i udviklingslande (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... -2,8 2,8 - - - - -
10. CO2-kreditter i udviklingslande

Udgift ................................................... -2,8 2,8 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -2,8 2,8 - - - - -

10. CO2-kreditter i udviklingslande
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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Meteorologi

29.31. Meteorologi

Samtlige konti under dette aktivitetsområde hører under Danmarks Meteorologiske Institut
(DMI).

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 114) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoudgiftsbevilling ................................... 177,6 189,1 198,6 157,7 152,8 148,0 140,6
Indtægt ......................................................... 108,2 114,6 145,1 157,7 147,1 155,6 146,0
Udgift ........................................................... 292,2 293,6 343,7 315,4 299,9 303,6 286,6
Årets resultat ............................................... -6,3 10,1 -  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 219,3 218,2 277,4 247,7 242,2 236,9 228,9
Indtægt .................................................. 34,4 36,8 78,8 90,0 89,4 88,9 88,3

20. ICAO-aktiviteter i Grønland
Udgift .................................................... 22,5 28,4 20,9 30,2 21,2 30,2 21,2
Indtægt .................................................. 22,5 29,1 20,9 30,2 21,2 30,2 21,2

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 20,6 14,1 17,1 7,4 7,4 7,4 7,4
Indtægt .................................................. 21,6 15,8 17,1 7,4 7,4 7,4 7,4

95. Tilskudsfinansieret forsknings-
 virksomhed

Udgift .................................................... 13,1 13,5 12,1 14,0 12,5 12,5 12,5
Indtægt .................................................. 13,1 13,5 12,1 14,0 12,5 12,5 12,5

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 16,6 19,4 16,2 16,1 16,6 16,6 16,6
Indtægt .................................................. 16,6 19,4 16,2 16,1 16,6 16,6 16,6

Bemærkninger: Der er i tallene indeholdt interne statslige overførselsudgifter på § 29.31.01.90. Indtægtsdækket virksom-
hed og interne statslige overførselsindtægter på § 29.31.01.10. Almindelig virksomhed. Overførslen vedrører dækning af
udgifter til dataanvendelse. Dette beløb udgør 1,7 mio. kr. i 2022 og 1,2 mio. kr. i 2023 og frem.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hoved-
kontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, §
29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS, §
29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning
og Infrastruktur.

BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 29.31.01. Dan-
marks Meteorologiske Institut og § 29.31.02. Tilskud til internationale
organisationer.
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3. Hovedformål og lovgrundlag
Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er en del af Klima-, Energi- og Forsyningsmini-

steriet.
DMI skaber og formidler viden om vejr, hav og klima til gavn for samfundet. DMI's varsler,

udsigter og services sikrer liv og infrastruktur og skaber grundlag for optimal planlægning i et
klima under forandring. DMI's data om vejr, hav og klima vil frem mod 2023 gøres offentligt
tilgængelige.

DMI er national myndighed og videnscenter inden for vejr, hav og klima i Danmark og
Grønland. DMI varetager opgaven i tæt dialog og partnerskab med instituttets brugere og sam-
arbejdspartnere i ind- og udland og med stærkt fokus på, at DMI's viden understøtter grøn om-
stilling og skaber værdi, innovation og vækst i samfundet.

DMI er regeringens rådgiver i relation til den klimavidenskabelige udvikling. DMI bidrager
årligt til klima-, energi- og forsyningsministerens klimaprogram, hvor der redegøres for status på
den klimavidenskabelige udvikling, herunder udlægning af de nyeste rapporter fra FN's klima-
panel (IPCC).

DMI er hydrologisk varslingsmyndighed og opbygger fra 2022 kapacitet til at varsle for
oversvømmelser.

DMI forestår stormflodsvarsling og yder, efter anmodning, sammen med Kystdirektoratet
bistand til Stormrådet, jf. lov om stormflod og stormfald. Stormrådet træffer afgørelse af, om der
har været stormflod efter udtalelse fra DMI og Kystdirektoratet.

DMI indgår årligt en mål- og resultatplan med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets
departement vedrørende DMI's faglige, økonomiske og organisatoriske forhold.

DMI kan udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret virksomhed og tilskudsfi-
nansieret forskningsvirksomhed.

Yderligere oplysninger om DMI kan findes på www.dmi.dk.

Virksomhedsstruktur
29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, CVR-nr. 18159104.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.6.5 På underkonto § 29.31.01.10. Almindelig virksomhed er der adgang til
at konvertere øvrig drift til lønsum svarende til årets faktiske forbrug
af lønsumsmidler til aflønning af meteorologer udlånt til Forsvarets
Personeltjeneste, dog maksimalt 2,5 mio. kr.

BV 2.2.10 Der kan indgås flerårige aftaler om samfinansiering af kandidatstipen-
dier.

Opgaver Mål
Generelle fællesomkostninger Generelle fællesomkostninger dækker over

stabsfunktioner, som understøtter varetagelsen af
kerneopgaverne i de faglige enheder.

http://www.dmi.dk
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Vejrudsigter og varsler DMI's vejrudsigter og varsler skal være relevan-
te, rettidige og præcise, da DMI's varsling er en
forudsætning for at sikre liv og materielle vær-
dier. Som rigsfællesskabets myndighed inden for
vejr, klima og hav varetager DMI den meteoro-
logiske betjening af forsvaret, beredskabet samt
den civile luft- og skibsfart i Danmark og Grøn-
land.

Forskning og udvikling DMI's forskning og udvikling skal være anven-
delig, anerkendt og bidrage til at understøtte og
forbedre DMI's produkter og services til sam-
fundet. DMI's forskning og udvikling skal lige-
ledes understøtte den grønne omstilling og DMI's
rolle som regeringens klimavidenskabelige råd-
giver.

IT- og observationsinfrastruktur DMI's it- og observationsinfrastruktur i Danmark
og Grønland skal være driftssikker døgnet rundt,
idet indsamling og håndtering af observations-
og satellitdata er en forudsætning for DMI's evne
til at levere præcise og rettidige varsler og vejr-
udsigter samt klimaovervågning. DMI repræsen-
terer Danmark i en række mellemstatslige orga-
nisationer, hvor medlemslandene bl.a. er forplig-
tet til at indsamle og behandle observationsdata.

Data og rådgivning DMI skal sikre at frie data er let tilgængelige for
virksomheder, iværksættere, borgere og offentli-
ge myndigheder, så data kan understøtte grøn
omstilling, innovation og vækst i samfundet.
DMI skal tilbyde brugerne rådgivning i anven-
delsen af DMI's frie data.

Mio. kr.
R

2020
R

2021
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Udgift i alt ................................................ 292,2 293,6 343,7 315,4 299,9 303,6 286,6

0. Generelle fællesomkostninger ............ 63,2 45,2 89,6 48,6 78,8 46,6 74,6
1. Vejrudsigter og varsler ........................ 70,7 70,0 72,0 75,2 62,7 72,5 60,1
2. Forskning og udvikling........................ 39,9 48,5 56,0 52,2 48,7 50,1 46,7
3. IT- og observationsinfrastruktur.......... 94,0 109,2 110,4 117,1 96,1 113,0 92,1
4. Data og rådgivning .............................. 24,4 20,7 15,7 22,3 13,6 21,4 13,1
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7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægter i alt .............................................. 108,2 114,6 145,1  157,7 147,1 155,6 146,0
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 21,6 15,8 17,1  7,4 7,4 7,4 7,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 13,1 13,5 12,1  14,0 12,5 12,5 12,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 16,6 19,4 16,2  16,1 16,6 16,6 16,6
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske

bidrag, bøder mv. ................................... 0,0 0,0 -  - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 56,9 65,9 99,7  120,2 110,6 119,1 109,5
Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter blandt andet Stormrådets betaling for DMI's udgifter i forbindelse med storm-
flodsvarsling, hvilket udgør et årligt beløb på op til 12,1 mio. kr. (2022-pl) som dækker drift af vandstandsmålere, ind-
samling, transmission og kvalitetssikring af data, meteorologisk overvågning og udsendelse af varsler samt udvikling af
drift og modeller. ICAO's betaling for DMI's drift af meteorologiske observationsstationer mv. på Grønland udgør 29,1
mio. kr. i 2023. Øvrige indtægter omfatter ligeledes interne statslige overførselsindtægter, heraf 1,2 mio. kr. fra §
29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed til dækning af den indtægtsdækkede virksomheds dataanvendelse, og 39,0 mio.
kr. til meteorologisk betjening af den civile luftfart i Danmark. Udgiften til denne betjening dækkes ved afgifter for af-
giftspligtige flyvninger i danskkontrolleret luftrum, de såkaldte en route-afgifter, som for den samlede flyvesikringstjeneste
opkræves af Trafikstyrelsen. Fra 2022 og frem er der indregnet op til 6,6 mio. kr. årligt i indtægter, da DMI på vegne
af et samarbejde med øvrige nationale meteorologiske institutter, varetager indkøbet af en ny fælles supercomputer. I 2021
indgik DMI en ny samarbejdsaftale med Vejdirektoratet på 5,7 mio. kr. (2022-pl) under § 29.31.01.10 . Almindelig
virksomhed. Den tidligere aftale tilhørte § 29.31.01.90 . Indtægtsdækket virksomhed.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Personale i alt (årsværk) ............................ 263 278 295  271 260 253 244
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 152,3 163,4 176,1  154,0 147,6 143,7 138,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 34,6 32,5 30,4  27,6 26,1 26,1 26,1
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 117,7 130,9 145,7  126,4 121,5 117,6 112,8

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Reguleret egenkapital ................................. - - 5,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 36,9 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 42,1 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 64,3 66,5 131,4 157,4 156,1 182,4 170,5
+ anskaffelser .............................................. 5,0 36,0 77,1 24,8 59,2 22,7 16,2
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 14,7 21,5 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,4 48,6 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 17,1 -29,3 23,4 26,1 32,9 34,6 34,1
Samlet gæld ultimo ..................................... 66,5 104,7 185,1 156,1 182,4 170,5 152,6

Låneramme .................................................. - - 185,1 161,1 182,4 170,5 170,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 100,0 96,9 100,0 100,0 89,5
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10. Almindelig virksomhed
Underkontoen omfatter DMI's almindelige virksomhed og omfatter DMI's opgaver som

myndighed og videnscenter i forhold til vejr, klima og hav.
DMI's geografiske ansvarsområde omfatter Danmark og Grønland.
Foruden udarbejdelsen af vejrudsigter udarbejder DMI varsler for farligt vejr, herunder for

oversvømmelser, forhøjet vandstand (stormflod), skybrud, kraftig regn, orkan, storm mv. Desuden
udsender DMI kuling og overisningsvarsler for farvandsdistrikterne og varsler til luftfarten. Der-
udover indgår DMI i beredskabet ved risiko for spredning af kemiske, sygdomsfremkaldende eller
radioaktive stoffer i atmosfæren, jf. den Nationale Beredskabsplan. DMI udfører endvidere i
samarbejde med andre myndigheder en række andre opgaver inden for miljø- og forureningsom-
råderne.

DMI forsyner Forsvaret med meteorologiske og oceanografiske oplysninger til brug ved
planlægning og gennemførelse af militære operationer. DMI deltager endvidere i Forsvarets
operationer i udlandet.

Til sikring af skibsfarten i de grønlandske farvande varetager DMI en istjeneste baseret på
udsendelse af haviskort, som fremstilles ved anvendelse af satellitmålinger.

DMI's brugere betjenes dagligt via kommunikationskanaler som www.dmi.dk og DMI's app
samt gennem sociale medier og øvrige medier. Derudover har DMI en række dedikerede kom-
munikationskanaler til instituttets professionelle brugere som eksempelvis myndigheder og
forskningsprojekter.

Derudover oppebærer DMI indtægter under almindelig virksomhed fra den meteorologiske
betjening af den civile luftfart. Aktiviteterne er for størstedelens vedkommende fuldt ud bruger-
finansierede, idet DMI modtager en andel af de afgifter, der opkræves hos brugerne (en route-
afgifter).

DMI er tilsluttet Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets administrative fællesskaber for
hhv. rejsebestilling og -kontrol, samt koncernfælles indkøb.

Som følge af effektiviseringer vedrørende lov nr. 1564 af 15. december 2016 om udbud, er
kontoen reduceret med 1,2 mio. kr. fra 2018 og frem.

Der er fra 2018 og frem afsat 9,0 mio. kr. årligt, heraf 4,0 mio. kr. årligt i lønsum, til mo-
dernisering af it- og observationsinfrastruktur. Til samme formål er der fra 2020 overført yderli-
gere 0,7 mio. kr. fra § 29.11.79. Reserve og budgetregulering.

I henhold til Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018 er der afsat 5,5 mio. kr. i
2019, 9,9 mio. kr. i 2020, 10,8 mio. kr. i 2021, 14,0 mio. kr. i 2022, 15,0 mio. kr. i 2023 og 13,0
mio. kr. i 2024 og frem til at frisætte DMI's data om vejr- klima- og hav, som brugere gratis vil
kunne tilgå via en distributionsløsning. Heraf udgør lønsummen 2,6 mio. kr. i 2019, 5,7 mio. kr.
i 2020, 6,4 mio. kr. i 2021, 8,0 mio. kr. i 2022, 9,0 mio. kr. i 2023 og 7,0 mio. kr. fra 2024 og
frem.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen nedskrevet med 3,3 mio. kr. i 2021, 3,4
mio. kr. i 2022 og 3,5 mio. kr. årligt fra 2023 og frem som følge af udmøntningen af den negative
budgetregulering fra § 29.11.79.43. Negativ budgetregulering vedr. køb af konsulentydelser.
Kontoen er yderligere nedskrevet med 0,9 mio. kr. årligt fra 2022 og frem som følge af ud-
møntning af resterende besparelser vedrørende køb af konsulentydelser.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen opskrevet med 5,0 mio. kr. årligt fra 2021
og frem som følge af afvikling af bannerannoncering på DMI's hjemmeside og app.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen opskrevet med 1,0 mio. kr. årligt i perio-
den 2021-2024, heraf 0,8 mio. kr. årligt som lønsum, til DMI's aktiviteter i Grønland, herunder
arbejdet med at styrke kvaliteten og præcisionen af vejrudsigter i Grønland. Kontoen er nedju-
steret med 1,1 mio. kr. i 2022 og 1,4 mio. kr. årligt i 2023 og frem som følge af udmøntning af
besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige
om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af december 2020.

http://www.dmi.dk
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I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen nedskrevet med 0,4 mio. kr. i 2022 og
4,8 mio. kr. årligt fra 2023 og frem som følge af tilpasning af statens lokaleforbrug.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen opskrevet med 4,3 mio. kr. årligt i perio-
den 2022-2025, heraf 2,5 mio. kr. årligt som lønsum, til drift af Klimaatlas.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt i perioden
2022-2024 i lønsum som følge af udmøntning af ny national strategi for cyber- og informations-
sikkerhed.

I forbindelse med finansloven for 2022 er indtægter og udgifter på kontoen forhøjet med
2,5 mio. kr. i 2022, heraf 1,9 mio. kr. som lønsum, 2,9 mio. kr. i 2023, heraf 2,4 mio. kr. som
lønsum, 2,4 mio. kr. årligt i 2024 og 2025, heraf 1,9 mio. kr. årligt som lønsum, som led i ud-
møntning af Digitaliseringsfonden til at understøtte en samlet indsats for at understøtte en mere
helhedsorienteret og datadrevet klimatilpasning, herunder til videreudvikling af Klimaatlas, jf.
Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet
og Kristendemokraterne om finansloven for 2022 af december 2021. Finansieringen hertil kom-
mer fra det danske hjemtag fra EU's genopretningsfacilitet.

I forbindelse med finansloven for 2023 er kontoen opskrevet med 0,1 mio. kr. i 2023 og frem
som følge af ny prismodel for Statens Administration.

20. ICAO-aktiviteter i Grønland
Udgiften omfatter driften af meteorologiske observationsstationer i Danmarkshavn, Narsar-

suaq og Aasiaat samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske meldinger
fra de pågældende stationer i henhold til Aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester
i Grønland (Agreement on the Joint Financing of Certain Air Navigation Services in Greenland).

Kontoen indeholder endvidere afskrivninger og renter vedrørende de anlægsaktiviteter i
Grønland, der administreres af DMI i henhold til ICAO's fællesfinansieringsaftale.

DMI's omkostninger dækkes ved refusion gennem ICAO.
Udsvingene i udgifterne mellem lige og ulige år skyldes forsyningsbesejlingen af Dan-

markshavn, der fra og med 2001 sker i ulige år.

90. Indtægtsdækket virksomhed
DMI's indtægtsdækkede virksomhed omfatter service- og konsulentydelser til private virk-

somheder, offentlige myndigheder og internationale organisationer, der ønsker særlige oplysnin-
ger om eller speciel bearbejdning af DMI's data. Den indtægtsdækkede virksomhed er i over-
ensstemmelse med budgetvejledningens regler og en naturlig udløber af instituttets almindelige
virksomhed.

Kontoen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven jf. LBK nr. 1021 af 26. september
2019.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Gennem tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed opbygger DMI en vidensbase inden for

vejr, klima og hav. Vidensbasen danner grundlag for udvikling af instituttets operationelle akti-
viteter.

DMI's tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter fondsfinansierede aktiviteter, ak-
tiviteter omfattet af samarbejdsaftaler, EU-forskningsprojekter og lignende aktiviteter.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Kontoen omfatter DMI's tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder EU-projekter, som ikke

indeholder forskningsaktiviteter.
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29.31.02. Tilskud til internationale organisationer (Reservationsbev.)
Kontoen omfatter tilskud til internationale meteorologiske organisationer (WMO, ECMWF,

EUMETSAT). Danmark har tilsluttet sig disse organisationer ved tiltrædelse af internationale
konventioner o.lign.

Gennem aktiv deltagelse i internationalt samarbejde på såvel strategisk, udviklingsmæssigt
og operationelt niveau styrker DMI kvaliteten og samfundsnytten af instituttets services.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 74,1 73,8 66,0 69,7 69,8 68,8 73,5
10. Den meteorologiske verdensor-
 ganisation, WMO

Udgift ................................................... 2,6 2,6 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 2,6 2,6 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5

20. Det europæiske meteorologiske
 regnecenter, ECMWF

Udgift ................................................... 7,9 7,6 8,7 9,2 9,2 9,2 9,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger -0,1 0,1 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 8,0 7,6 8,7 9,2 9,2 9,2 9,2

30. Den europæiske meteorologiske
 satellitorganisation, EUMETSAT

Udgift ................................................... 63,6 63,6 54,0 57,0 57,1 56,1 60,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 63,7 63,5 54,0 57,0 57,1 56,1 60,8

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,1
I alt .................................................................................................................................. 3,1

10. Den meteorologiske verdensorganisation, WMO
Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til World Meteorological Organization, der er

en særorganisation under FN. WMO fastsætter normer og retningslinjer for det internationale
samarbejde, som bl.a. omfatter de globale observations- og kommunikationssystemer.

20. Det europæiske meteorologiske regnecenter, ECMWF
Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Centre for Medium-Range Weather

Forecasts, der er en international organisation med deltagelse af en række europæiske lande.
ECMWF udvikler metoder til udarbejdelse af mellemfristede vejrudsigter (3-10 dage eller mere),
udfærdiger operationelt anvendelige mellemfristede vejrprognoser til medlemslandene, udfører
forskning og samler og lagrer meteorologiske data. Af tilskuddet kan ligeledes finansieres skat-
tekompensation til pensionerede medarbejdere i ECMWF bosiddende i Danmark.
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30. Den europæiske meteorologiske satellitorganisation, EUMETSAT
Udgiften omfatter Danmarks medlemsbidrag til European Organisation for The Exploitation

of Meteorological Satellites, der er en international organisation med deltagelse af næsten alle
europæiske lande. EUMETSAT etablerer, vedligeholder og udnytter systemer af operationelle
meteorologiske og klimatologiske satellitter, der bidrager til såvel de daglige operationelle me-
teorologiske opgaver som til diverse forskningsformål.

Danmark har tilsluttet sig følgende satellitprogrammer: MTP (Meteosat Transition Program-
me), MSG (Meteosat Second Generation), EPS (EUMETSAT Polar System), MTG (Meteosat
Third Generation) og Jason (Ocean altimetry mission). Maksimaludgifterne til programmerne er
tiltrådt af Folketinget ved aktstykker. De årlige bevillinger fastsættes som summen af de bud-
getterede udgifter til de enkelte programmer. Som følge af udskydelser/forsinkelser i de nye sa-
tellitprogrammer er der en beholdning af uforbrugte midler i EUMETSAT. Danmarks andel af
disse midler udgør primo 2022 ca. 30,1 mio. kr.

Bevillingsforøgelsen fra 2015 og frem er sket med henblik på Danmarks tilslutning til satel-
litprogrammet EUMETSAT Polar System - Second Generation, der løber frem til 2044, jf. akt.
26 af 3. november 2014.

Fra 2016 og frem er der afsat bevillinger til satellitprogrammet Jason-CS, som udgør 2,3 mio.
kr. i 2016, 4,0 mio. kr. i 2017, 3,3 mio. kr. i 2018, 3,1 mio. kr. i 2019, 1,8 mio. kr. i 2020, 0,3
mio. kr. i 2021, 0,1 mio. kr. i 2022, 0,1 mio. kr. i 2023, 0,2 mio. kr. i 2024, 0,3 mio. kr. i 2025
og 0,1 mio. kr. i 2026. DMI kan hermed udbetale de angivne tilskud til EUMETSAT. Den danske
stat forpligtiges samtidig til at bidrage til satellitprogrammet med i alt 15,7 mio. kr. i perioden
2016-2026, samt til at Danmarks bidrag kan forøges med indtil 10 pct. af den anførte ramme på
15,7 mio. kr. til dækning af uforudsete udgifter, i tilfælde af at EUMETSATs råd træffer beslut-
ning herom.

Der er fra 2020 og frem overført 5,1 mio. kr. fra § 29.31.02.30. Den europæiske meteorolo-
giske satellitorganisation, EUMETSAT til § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut.
Af tilskuddet kan ligeledes finansieres skattekompensation til pensionerede medarbejdere i EU-
METSAT bosiddende i Danmark.

29.31.04. Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 6,1 6,3 6,6 6,9 6,9 6,9 6,9
10. Almindelig virksomhed

Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 6,1 6,3 6,6 6,9 6,9 6,9 6,9
11. Salg af varer .................................. 6,1 6,3 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - 6,6 6,9 6,9 6,9 6,9

10. Almindelig virksomhed
Kontoen omfatter indtægter for vejrudsigter og -varsler leveret over telefonnettets særtjenester

samt indtægter i forbindelse med islodsning af skibsfarten i de grønlandske farvande. Endvidere
omfatter kontoen indtægter fra almen meteorologisk betjening af Færøerne.

I forbindelse med finansloven for 2020 er kontoens indtægter reduceret med 0,1 mio. kr. årligt
fra 2020 og frem, som følge af at DMI har opdateret samarbejdsaftalen med Færøernes Fiskeri-
ministerium.
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Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

Særlige bevillingsbestemmelser:

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GE-
US (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoudgiftsbevilling ................................... 158,8 189,9 219,8 129,4 128,4 121,5 109,5
Indtægt ......................................................... 120,0 103,8 129,6 151,1 153,2 151,3 151,0
Udgift ........................................................... 285,5 277,7 349,4 280,5 281,6 272,8 260,5
Årets resultat ............................................... -6,6 16,0 -  - - - -
10. Driftsbudget

Udgift .................................................... 280,6 273,6 300,7 228,7 229,8 220,4 211,4
Indtægt .................................................. 116,3 101,5 119,4 140,8 143,0 141,1 140,9

20. Undersøgelser af dyb geologi
vedrørende Danmarks radioakti-

 ve affald
 Udgift .................................................... 2,9 2,9 6,0 8,4 9,2 10,4 7,2

30. Grønlandsaftalen
Udgift .................................................... - - 37,6 38,4 37,7 37,1 37,1
Indtægt .................................................. - - 5,1 5,3 5,3 5,3 5,3

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 2,0 1,2 5,1 5,0 4,9 4,9 4,8
Indtægt .................................................. 3,8 2,2 5,1 5,0 4,9 4,9 4,8

3. Hovedformål og lovgrundlag
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er fastlagt ved

lov nr. 536 af 6. juni 2007 om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
og har i henhold hertil status som en selvstændig og uafhængig forskningsinstitution under Kli-
ma-, Energi- og Forsyningsministeriet. GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning
af de geologiske forhold i Danmark og Grønland med tilhørende sokkelområder. GEUS varetager
geologisk kortlægning og dataindsamling samt forskning, rådgivning og formidling med det for-
mål at øge kendskabet til de materialer, processer og sammenhænge, som er af betydning for
udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier.

GEUS yder geologisk rådgivning til offentlige myndigheder og private i miljø-, energi-, rå-
stof-, forskningsmæssige og lignende spørgsmål.

GEUS yder bl.a. bistand i forbindelse med forureningsspørgsmål, vandindvinding, areal-
planlægning, råstofefterforskning og -administration i såvel Danmark som Grønland. Ud af den

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger for hovedkontiene
§ 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, § 29.31.01.
Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS, § 29.61.01.
Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Infra-
struktur.
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samlede bevilling er GEUS i henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre
(Selvstyreloven) forpligtet til at afholde udgifter til råstofrelaterede samfinansierede aktiviteter
og basale institutions- og forskningsopgaver. Den afsatte bevilling hertil er opført på underkonto
30. Grønlandsaftalen. GEUS bistår som rådgivende organ Energistyrelsen ved administration og
tilsyn i henhold til LBK nr. 1533 af 16. december 2019 om anvendelse af Danmarks undergrund.
GEUS' opgaver omfatter gennemførelsen af en systematisk kortlægning og udarbejdelse af geo-
logiske kortblade og regionale oversigtskort. Hertil kommer geovidenskabelige undersøgelser
omfattende bl.a. geokemiske, geofysiske, malmgeologiske, oliegeologiske og glaciologiske un-
dersøgelser samt seismologi med tilhørende overvågningsopgaver.

GEUS' aktiviteter på Færøerne tilrettelægges i overensstemmelse med Færøernes landsstyre.
GEUS ledes af en bestyrelse og en direktion.
GEUS' overordnede formål og opgaver er fastlagt i vedtægten for GEUS.
GEUS indgår i Geocenter Danmark sammen med Institut for Geoscience ved Aarhus Uni-

versitet samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Geologisk Museum, begge ved
Københavns Universitet, jf. lov nr. 536 af 6. juni 2007 om De Nationale Geologiske Undersø-
gelser for Danmark og Grønland.

GEUS udfører indtægtsdækket virksomhed samt tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.
GEUS er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift.
GEUS kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale

rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for for-
længelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan GEUS af-
holde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

GEUS kan i forbindelse med ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i ud-
landet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse- og flytteomkostninger mv. i forhold til
den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

Yderligere oplysninger om GEUS kan findes på www.geus.dk.

Virksomhedsstruktur
29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS, CVR-nr.
55145016.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.10 Årets overførsel kan indeholde forskudsbetalinger for igangværende
kontraktforskningsopgaver.

BV 2.2.13 GEUS kan som led i anskaffelse af videnskabelige instrumenter fra
udlandet foretage acontobetalinger.

BV 2.2.17 GEUS kan i forbindelse med kommercielle aktiviteter inden for ordi-
nær virksomhed tegne forsikring for produktansvar og professionelt
ansvar i på samme vis som det er gældende for indtægtsdækket virk-
somhed.

http://www.geus.dk
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5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Generelle fællesomkostninger Generelle fællesomkostninger dækker over

stabsfunktionerne, som understøtter de faglige
enheder, så de øvrige kerneopgaver kan løses på
en optimal måde.

Data At GEUS' datasamlinger er samfundsrelevante
og af høj international kvalitet, kan udnyttes på
en lettilgængelig og teknologisk tidssvarende
måde af alle potentielle interessenter, er sikrede
forsvarligt for eftertiden, og at informationssik-
kerheden og fortroligheden af data er sikret, at
geofaglige projekter er understøttet af relevante
it-værktøjer og -processer, og at arkiver, prøve-
magasin og it-infrastruktur drives rationelt, at
GEUS' informationssystemer kan indgå i relevant
digital forvaltning, at formidle geofaglig viden
til forskningsverdenen, myndigheder, erhvervsliv
og offentlighed, samt at bidrage til en generel
forståelse og synliggørelse af de geologiske for-
holds grundlæggende betydning i samfundet.

Vandressourcer At opbygge, anvende og formidle viden om de
sammenhænge, der har betydning for udnyttelsen
og beskyttelsen af dansk grundvand og befolk-
ningens drikkevandsforsyning, at tilvejebringe
kvantitative og kvalitative opgørelser af den
danske grundvandsressource og opbygge viden
om det hydrologiske kredsløb, vandbalancen og
klimaændringers betydning, at tilvejebringe en
bedre forståelse af miljøfremmede stoffers
skæbne i vandmiljøet, at medvirke til udviklin-
gen af vandsektorens konkurrenceevne og dansk
eksport af vandløsninger, at medvirke til, at lov-
givning og forvaltning baseres på geovidenska-
belige forskningsresultater, samt at opfylde de
forpligtigelser, som GEUS har i medfør af lov-
givningen og som fagdatacenter.

Energiressourcer At bidrage til at opbygge, anvende og udbrede
viden om de materialer, processer og sammen-
hænge, der er af betydning for efterforskning og
udnyttelse af undergrundens energiressourcer og
lagringspotentiale i Danmark og Grønland, at
sikre at rådgivning af danske og grønlandske
myndigheder, på alle programområdets arbejds-
felter, baseres på den nyeste danske og interna-
tionale geovidenskabelige viden, at bidrage til
sokkelafgrænsningen i det Nordatlantiske områ-
de, samt at overvåge og registrere jordskælv og
anden seismisk aktivitet, herunder eventuelle
kernesprængninger.
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: Regnskabstal for 2020 og 2021 er opregnet til 2023-priser. 

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægter i alt .............................................. 120,0 103,8 129,6  151,1 153,2 151,3 151,0
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 3,8 2,2 5,1  5,0 4,9 4,9 4,8
6. Øvrige indtægter .................................... 116,3 101,5 124,5  146,1 148,3 146,4 146,2
Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter løbende betalinger for projekter med ekstern finansiering, f.eks. fra nationale
og internationale forskningsprogrammer.

Budgetteringsforudsætninger
Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love,

aftaler og overenskomster.
GEUS' samlede økonomi omfatter aktiviteter finansieret af bevillinger samt aktiviteter fi-

nansieret af eksterne indtægter. De eksterne indtægter omfatter bl.a. offentlig tilskudsfinansiering,
herunder EU-midler, indtægter fra aktiviteter udført for andre offentlige institutioner, indtægter
fra private fonde samt indtægter fra kommercielle aktiviteter. Nogle indtægter vil strække sig over
flere år, og der periodiseres her efter statens regler.

Mineralske råstoffer At opbygge, anvende og udbrede viden om geo-
logiske materialer, processer og sammenhænge
af betydning for udnyttelse og beskyttelse af
mineralske råstoffer i Danmark og Grønland, at
rådgive danske og grønlandske myndigheder
herom på grundlag af forskningsbaseret viden,
samt at skabe industriel interesse for efterforsk-
ning og udnyttelse af de grønlandske råstoffer.

Natur og klima At opbygge og udbrede viden om materialer,
processer og sammenhænge af betydning for
udnyttelse og beskyttelse af naturressourcerne i
Danmark og Grønland, at tilvejebringe viden om
muligheden for at deponere CO2 i den danske
undergrund, at etablere viden om de danske og
grønlandske landskabers dannelse og opbygning
af betydningen for landskabsforvaltningen, at
overvåge afsmeltningen af Grønlands indlandsis
og indgå i forskning om de globale konsekvenser
heraf, samt at bidrage med forskningsbaseret vi-
den til samfundet om klimaændringer og deres
effekter.

Mio. kr.
R

2020
R

2021
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Udgift i alt ................................................ 297,4 284,9 349,4 280,5 281,6 272,8 260,5

0. Generelle fællesomkostninger ............ 116,0 100,5 104,8 102,1 100,2 97,9 96,1
1. Databanker og formidling .................. 8,7 13,1 12,3 15,8 18,6 16,7 16,3
2. Vandressourcer ................................... 54,2 52,1 34,5 54,5 55,4 53,4 50,2
3. Energiråstoffer .................................... 54,7 53,4 137,2 58,8 58,1 56,8 53,0
4. Mineralske råstoffer ............................ 39,0 35,4 32,6 38,6 39,0 37,8 35,5
5. Natur og klima ..................................... 24,8 30,4 28,0 10,7 10,3 10,2 9,4
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GEUS er omfattet af prisstigningsloftet for visse typer af indtægter. For GEUS' vedkom-
mende gælder, at indtægter under § 29.41.01.10.11 og § 29.41.01.10.12 er underlagt prisstig-
ningsloftet dog undtaget opgaver, der udføres på markedsvilkår. Prisstigningsloftet er fastsat som
et gennemsnit af priserne i budgetåret, hvor hver relevant ydelse er vejet med dets forventede
provenu. Dette gennemsnit reguleres med det generelle pris- og lønindeks og fratrækkes en pro-
duktivitetsfaktor. I 2023 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion 1,7 pct.,
jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2023 2,0 pct.

Der kan afholdes udgifter til præmier i konkurrencesammenhæng inden for en samlet årlig
ramme på 100.000 kr., og der kan årligt uddeles en geologpris på op til 25.000 kr.

Der kan afholdes udgifter til honorering af medlemmer af GEUS' bestyrelse samt udgifter til
aflønning af gæsteforskere.

Der kan i forbindelse med internationalt samarbejde afholdes udgifter til rejse- og opholds-
udgifter til udenlandske delegationer og forskere.

Der kan afholdes udgifter til bestyrelsesmøder, herunder til møder i Grønland.
GEUS afholder lønninger til ph.d.-studerende, der er indskrevet på Københavns Universitet

samt andre danske og udenlandske universiteter.
I henhold til betænkning om Geocenter, nr. 1308, december 1995 skal der årligt øremærkes

5,2 mio. kr. af den tildelte finanslovsbevilling til fælles faglige aktiviteter i Geocenterregi.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Personale i alt (årsværk) ............................ 292 279 298  267 269 269 257
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 178,9 174,4 183,3  175,0 176,2 176,3 168,6

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Reguleret egenkapital ................................. - - 13,3 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 29,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 42,5 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 24,3 37,1 35,9 39,9 37,0 34,1 31,2
+ anskaffelser .............................................. 7,5 13,0 11,3 5,0 5,0 5,0 6,6
+ igangværende udviklingsprojekter .......... - -11,0 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 1,0 1,4 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 4,7 6,3 7,3 7,9 7,9 7,9 6,6
Samlet gæld ultimo ..................................... 26,2 31,5 39,9 37,0 34,1 31,2 31,2

Låneramme .................................................. - - 39,9 37,0 34,1 31,2 31,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10. Driftsbudget
Af kontoen afholdes udgifter til GEUS' almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virk-

somhedens hovedformål og lovgrundlag.
GEUS' interne støttefunktioner vedrørende rejser varetages i en vis udstrækning af Energi-

styrelsen. Der er overført bevilling til opgaverne. 
Der er i 2019 overført et anlægsaktiv fra § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Infra-

struktur med en tilhørende bevillingsoverførsel på 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 og 0,3
mio. kr. i 2023.
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I forbindelse med finansloven for 2020 er kontoen nedskrevet med 0,3 mio. kr. i 2020, 0,4
mio. kr. i 2021, 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023 og frem som følge af budgettering fra
koncernbudgetanalysen.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen nedskrevet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2021
og frem som følge af udmøntningen af den negative budgetregulering fra § 29.11.79.43. Negativ
budgetregulering vedr. køb af konsulentydelser. Kontoen er yderligere nedskrevet med 0,3 mio.
kr. årligt fra 2022 og frem som følge af udmøntning af resterende besparelser vedrørende køb af
konsulentydelser.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen opskrevet med 3,0 mio. kr. årligt i perio-
den 2021-2024 til fortsat drift af rådgivning og videnberedskab vedrørende sager om mineralske
råstoffer (Mineral Intelligence).

Der er overført to anlægsaktiver fra § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
med en tilhørende bevillingsoverførsel på 2,6 mio. kr. i 2022, 2,5 mio. kr. i 2023, 2,3 mio. kr. i
2024 og 2,2 mio. kr. i 2025.

Kontoen er nedjusteret med 1,1 mio. kr. i 2022 og frem som følge af udmøntning af bespa-
relse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige
om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af december 2020.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen opskrevet med 2,1 mio. kr. årligt til drift
og vedligehold af lagerfaciliteter til opbevaring af borekerneprøver.

I forbindelse med finansloven for 2023 er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2023, som
finansierer klimaprojekter vedrørende klimapåvirkning fra statslige flyrejser forbundet med GE-
US' tjenesterejser foretaget i 2021.

I forbindelse med finansloven for 2022 er indtægter og udgifter forhøjet med 1,0 mio. kr. i
2022 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025 som led i udmøntning af Digitaliseringsfonden,
i forbindelse med en samlet indsats for at understøtte en mere helhedsorienteret og datadrevet
klimatilpasning, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enheds-
listen, Alternativet og Kristendemokraterne om finansloven for 2022 af december 2021. Finansi-
eringen hertil kommer fra det danske hjemtag fra EU's genopretningsfacilitet.

I forbindelse med finansloven for 2023 er kontoen opskrevet med 0,1 mio. kr. i 2023 og frem
som følge af ny prismodel for Statens Administration.

20. Undersøgelser af dyb geologi vedrørende Danmarks radioaktive affald
I forbindelse med finansloven for 2019 er kontoen oprettet og tilført 3,9 mio. kr. i 2019, 12,1

mio. kr. i 2020, 33,3 mio. kr. i 2021, 24,2 mio. kr. i 2022 og 4,0 mio. kr. i 2023. Midlerne gives
til undersøgelser af dyb geologi som en del af det samlede arbejde med en langsigtet løsning for
Danmarks radioaktive affald.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen nedskrevet med 19,8 mio. kr. i 2022 og
opskrevet med 3,1 mio. kr. i 2023, 8,9 mio. kr. i 2024 og 7,8 mio. kr. i 2025 på grund af væ-
sentlige forskydninger i projektets afløb.

30. Grønlandsaftalen
Underkontoen er oprettet på finansloven for 2022 og indeholder en specifikation af bevillin-

gen afsat til basale institutions- og forskningsopgaver samt samfinansieret forskning vedrørende
Grønland. De konkrete ydelser fastlægges i aftaler ml. GEUS og selvstyret. Det faktiske forbrug
kan variere afhængig af de faktiske ydelser i de enkelte år. Kontoen er undtaget fra ompriorite-
ringsbidraget.
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90. Indtægtsdækket virksomhed
GEUS' indtægtsdækkede virksomhed omfatter rådgivningsydelser til private virksomheder

og internationale organisationer. Det samlede personaleforbrug forventes i 2023 at udgøre 3,6
årsværk.
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Kort og geodata

29.61. Kort og geodata

29.61.01. Geodatastyrelsen (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoudgiftsbevilling ................................... 45,3 49,2 39,9 39,9 38,2 37,1 37,9
Indtægt ......................................................... 125,1 132,8 120,3 129,1 129,2 123,4 123,4
Udgift ........................................................... 150,0 171,9 163,0 171,7 169,9 162,9 162,1
Årets resultat ............................................... 20,4 10,1 -2,8  -2,7 -2,5 -2,4 -0,8
10. Driftsbudget

Udgift .................................................... 150,0 171,9 163,0 171,7 169,9 162,9 162,1
Indtægt .................................................. 125,1 132,8 120,3 129,1 129,2 123,4 123,4

3. Hovedformål og lovgrundlag
Geodatastyrelsen er en statslig myndighed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

med ansvar for opmåling og kortlægning af farvandene omkring Danmark og Grønland samt for
ejendomsregistreringen i Danmark, herunder matrikel- og landinspektørvæsen.

Geodatastyrelsens opgaver og beføjelser er fastlagt i BEK nr. 146 af 17. februar 2019 om
henlæggelse af opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen. I henhold til denne delegationsbe-
kendtgørelse varetager Geodatastyrelsen administrationen af følgende love:
- Lov om udstykning og anden registrering i matriklen (LBK nr. 769 af 7. juni 2018 som ændret
ved lov nr. 1711 af 27. december 2018).
- Lov om afgift ved udstykning mm. (LBK nr. 1209 af 7. oktober 2013).
- Lov om landinspektørvirksomhed (LBK nr. 680 af 17. juni 2013 som ændret ved lov nr. 1871
af 29. december 2015).
- Dele af lov om ejerlejligheder (lov nr. 908 af 18. juni 2020).
- Dele af lov om stedbestemt information (LBK nr. 380 af 26. april 2017)
Til belysning af Geodatastyrelsens indtægter og udgifter henledes opmærksomheden på følgende:
- Afgifter for udstykning og matrikulering opkræves med hjemmel i LBK nr. 1209 af 7. oktober
2013 om lov om afgift ved udstykning mm.
- Ekspeditionsgebyrer for registrering af matrikulære forandringer i matriklen opkræves i henhold
til BEK nr. 1892 af 9. december 2020 om matrikulære arbejder.
- Ekspeditionsgebyrer for registrering af ejerlejligheder og ændring af ejerlejligheder opkræves i
henhold til BEK nr. 1893 af 9. december 2020 om registrering af ejerlejligheder og notering af
bygning på fremmed grund i matriklen.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hoved-
kontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, §
29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS, §
29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning
og Infrastruktur.
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- Udgifter til hel eller delvis dækning af en parts omkostninger ved en skelforretning afholdes
af Geodatastyrelsen, når betingelserne herfor er opfyldt, jf. lov om udstykning og anden regi-
strering i matriklen (omkostningsfritagelse).
- BEK nr. 1405 af 30. november 2018 om betaling for data, registre, kortværk og ydelser og om
fri anvendelse af visse data, registre og kortværk giver hjemmel til at tage betaling for Geodata-
styrelsens data, registre, kortværk og ydelser og fastsætter hvilke af Geodatastyrelsens data, re-
gistre og kortværk, der er stillet frit til rådighed for offentlige myndigheder, virksomheder og
personer.
- Geodatastyrelsen afholder udgifter forbundet med Landinspektørnævnets virksomhed, jf. BEK
nr. 704 af 17. juni 2013 om Landinspektørnævnet og opkræver på nævnets vegne bøder pålagt
af nævnet.
- LBK nr. 680 af 17. juni 2013 om landinspektørvirksomhed giver Landinspektørnævnet hjemmel
(i § 8, stk. 2-4) til at udstede bøder ved landinspektørernes tilsidesættelse af pligter.

Yderligere oplysninger om Geodatastyrelsen findes på www.gst.dk.

Virksomhedsstruktur
29.61.01. Geodatastyrelsen, CVR-nr. 62965916.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.4.3 Der kan af kontoen afholdes udgifter til erstatning for tab i forbindelse
med ændring af den matrikulære registrering af offentlige veje i Søn-
derjylland.

BV 2.2.10 Der kan inden for bevillingen indgås flerårige aftaler med eksterne
producenter og brugere om leje, køb og salg af kort- og geodataydelser.

Opgaver Mål
Generelle fællesomkostninger Generelle fællesomkostninger dækker over

stabsfunktionerne, som understøtter de faglige
enheder, så de øvrige kerneopgaver kan løses på
en optimal måde.

Ejendomsregistrering Geodatastyrelsen regulerer ejendomsdannelsen
og foretager registrering af fast ejendom (matri-
kelnumre, ejerlejligheder og bygninger på frem-
med grund) i matriklen.
Geodatastyrelsen opretholder et register over alle
ejere af fast ejendom i Danmark samt et register
over ejendommes beliggenhed.
Geodatastyrelsen stiller ejendomsdata til rådig-
hed gennem fælles offentlig infrastruktur.
Geodatastyrelsen vedligeholder, administrerer og
fortolker i henhold til landinspektør- og udstyk-
ningslovgivningen, samt deltager i og varetager
sekretærfunktionen for Landinspektørnævnet.

http://www.gst.dk
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægter i alt .............................................. 125,1 132,8 120,3  129,1 129,2 123,4 123,4
4. Afgifter og gebyrer ................................ 73,4 73,2 71,8  70,9 68,2 61,4 61,4
6. Øvrige indtægter .................................... 51,8 59,6 48,5  58,2 61,0 62,0 62,0

Budgetteringsforudsætninger
Til myndighedsopgaver har stat, kommuner og regioner intern brugsret over de søkort og

nautiske data, som var omfattet af de tidligere stats-, kommune- og regionsaftaler, da denne brug
er en del af bevillingsløftet til Geodatastyrelsen efter omlægning af aftalerne. Tilladelsen omfatter
ikke anvendelse af data til navigations- eller forsvarsrelaterede formål. Geodatastyrelsen indgår
fortsat en særskilt aftale med Forsvaret om de militære behov for geografiske informationer.

Det matrikulære område er konjunkturfølsomt, og der sker derfor et udsving i aktiviteten over
længere perioder med heraf affødte variationer i gebyrindtægterne. Konjunkturerne og andre
faktorer som valutakurser påvirker ligeledes salgsindtægterne for søkort.

Geodatastyrelsen kan som statsvirksomhed oppebære indtægter fra udlandet. Geodatastyrel-
sen kan oppebære indtægter og afholde udgifter til dækning af den danske andel af driftsom-
kostninger til internationale samarbejdsaftaler med kortorganisationer mv., hvor formålet under-
støtter Geodatastyrelsens opgavevaretagelse, f.eks. i forbindelse med udbud af grænseoverskri-
dende tjeneste- og serviceydelser inden for kort- og geodataområdet.

Søkort Geodatastyrelsen sikrer, at besejlingsgrundlaget
for farvandene omkring Danmark og Grønland
opretholdes, at der gennemføres søopmåling af
farvandene omkring Danmark og Grønland i
henhold til internationale konventioner, standar-
der og gældende aftaler og at distributions- og
handelsaftaler opretholdes, således at bl.a. elek-
troniske søkort og papirsøkort mod betaling
fortsat er tilgængelige. Geodatastyrelsen vareta-
ger opgaver for søopmåling og søkortlægning på
Færøerne, der vedrører forsvars-, sikkerheds- og
udenrigsspørgsmål.
Geodatastyrelsen driver samarbejdet om drift og
udvikling af infrastrukturen for marin stedbe-
stemt information, som understøtter datagrundla-
get for maritim fysisk planlægning og de marine
styrelsers sagsbehandling.

Mio. kr.
R

2020
R

2021
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Udgift i alt ................................................ 150,0 171,9 163,0 171,7 169,9 162,9 162,1

0. Generelle fællesomkostninger ............ 30,1 31,9 32,3 32,0 32,8 32,0 31,9
1. Ejendomsregistrering ........................... 81,8 85,4 82,6 82,7 77,9 74,0 72,9
2. Søkort ................................................... 38,1 54,6 48,1 57,0 59,2 56,9 57,3
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8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Personale i alt (årsværk) ............................ 123 128 142  155 158 160 160
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 71,3 76,1 79,8  90,2 97,4 99,5 100,5

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Reguleret egenkapital ................................. - - 4,8 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 38,0 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 42,8 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 100,4 97,4 98,9 80,3 67,9 55,3 45,7
+ anskaffelser .............................................. 9,4 14,8 5,9 7,1 8,1 11,7 13,2
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 2,1 -7,8 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... - 1,4 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 14,4 16,0 19,4 19,5 20,7 21,3 19,2
Samlet gæld ultimo ..................................... 97,4 87,0 85,4 67,9 55,3 45,7 39,7

Låneramme .................................................. - - 85,4 73,0 61,7 49,6 49,6
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 100,0 93,0 89,6 92,1 80,0

10. Driftsbudget
Kontoen omhandler Geodatastyrelsens ansvar for opmåling og kortlægning af farvande samt

matrikel- og landinspektørvæsen.
I relation til den fællesoffentlige aftale om gode grunddata til alle og Ejendomsdatapro-

grammet under Grunddataprogrammet udvikler og driver Geodatastyrelsen System til Ejendoms-
registrering (matriklen) inkl. EjendomsBeliggenhedsRegistret, Ejerlejlighedsregistret og notering
af bygning på fremmed grund. Løftet til dækning heraf blev revideret i 2015 og udgør -0,1 mio.
kr. i 2022 og frem.

I relation til den fællesoffentlige aftale om gode grunddata til alle og Ejendomsdatapro-
grammet under Grunddataprogrammet udvikler og driver Geodatastyrelsen et autoritativt register
over de faktiske ejere af fast ejendom i Danmark, Ejerfortegnelsen, hvortil bevillingen efter
genberegning i 2015 er hævet med 1,9 mio. kr. i 2022 og frem. 

I 2017 blev kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2022, 1,3 mio. kr. i 2023, 1,3 mio. kr. i 2024
og 1,2 mio. kr. i 2025 til finansiering af udgifter til matriklen som følge af forsinkelse af grund-
dataprogrammet jf. akt. 33 af 8. december 2016.

I 2017 blev kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2022, 0,7 mio. kr. i 2023, 0,7 mio. kr. i 2024
og 0,6 mio. kr. i 2025 til finansiering af udgifter til Ejerfortegnelsen som følge af forsinkelse af
grunddataprogrammet jf. akt. 33 af 8. december 2016.

På akt. 52 af 18. januar 2018 om fortsættelse af det fællesoffentlige grunddataprogram er
kontoen opskrevet i perioden 2018-2027 med 2,1 mio. kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023, 2,0 mio.
kr. i 2024, 1,9 mio. kr. i 2025, 3,5 mio. kr. i 2026 og 0,8 mio. kr. i 2027 til matriklen.

På akt. 52 af 18. januar 2018 om fortsættelse af det fællesoffentlige grunddataprogram er
kontoen opskrevet i perioden 2018-2027 med 1,4 mio. kr. i 2022, 1,3 mio. kr. i 2023, 1,3 mio.
kr. i 2024, 1,2 mio. kr. i 2025, 3,3 mio. kr. i 2026 og 1,0 mio. kr. i 2027 til Ejerfortegnelsen.

Der er fra 2017 og frem gennemført en reorganisering af det nuværende § 29. Klima-, Energi-
og Forsyningsministerie. På baggrund heraf er der overført 0,8 mio. kr. i 2020 og frem til §
29.11.01. Departementet.

Geodatastyrelsen er tilsluttet Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets administrative fæl-
lesskaber for rejsebestilling og -kontrol samt den koncernfælles indkøbsenhed.
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I forbindelse med finansloven for 2020 er kontoen nedskrevet med 0,1 mio. kr. i 2020, 0,1
mio. kr. i 2021, 0,2 mio. kr. i 2022 og 0,2 mio. kr. i 2023 og frem som følge af budgettering fra
koncernbudgetanalysen.

I forbindelse med finansloven for 2021 overføres årligt 0,8 mio. kr. fra 2021 og frem til §
29.11.01. Departementet.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen nedskrevet med 2,6 mio. kr. i 2021, 2,7
mio. kr. i 2022 og 2,9 mio. kr. årligt fra 2023 og frem som følge af udmøntningen af den negative
budgetregulering fra § 29.11.79.43. Negativ budgetregulering vedr. køb af konsulentydelser.
Kontoen er yderligere nedskrevet med 0,7 mio. kr. årligt fra 2022 og frem som følge af ud-
møntning af resterende besparelser vedrørende køb af konsulentydelser.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen opskrevet i perioden 2021-2030 med 5,7
mio. kr. i 2022, 5,3 mio. kr. i 2023, 4,8 mio. kr. i 2024 og 2025 og 4,6 mio. kr. årligt fra 2026
til 2030 som følge af øgede varige omkostninger til drift og vedligehold af Ejerfortegnelsen og
EjendomsBeliggenhedsRegistret. I forbindelse med finansloven for 2021 er det aftalt at finansiere
projektudgifterne til Ejerfortegnelsen og EjendomsBeliggenhedsRegistret ved brug af styrelsens
opsparede bevilling med 2,8 mio. kr. i 2022, 2,7 mio. kr. i 2023, 2,5 mio. kr. i 2024, 2,4 mio.
kr. i 2025, 0,8 mio. kr. i 2026 og 0,6 mio. kr. i 2027. Bevillingen er afsat i forbindelse med
håndtering af grunddataområdet og Datafordeleren.

Kontoen er nedjusteret med 0,3 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. årligt i 2023 og frem som følge
af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti
og Nye Borgerlige om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af december 2020.

29.61.02. Udstykningsafgift
Kontoen er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 58,8 57,1 53,5 47,9 37,7 35,9 35,9
10. Udstykningsafgift, L 1209 2013

Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 58,8 57,1 53,5 47,9 37,7 35,9 35,9
30. Skatter og afgifter .......................... 58,8 57,1 53,5 47,9 37,7 35,9 35,9

10. Udstykningsafgift, L 1209 2013
På kontoen oppebæres indtægter i henhold til lov om afgift ved udstykning mm., jf. LBK nr.

1209 af 7. oktober 2013. Udstykningsafgiften opkræves med 5.000 kr. pr. registrering.
Yderligere oppebæres indtægter fra bøder ved landinspektørernes tilsidesættelse af pligter, jf.

LBK nr. 680 af 17. juni 2013 om landinspektørvirksomhed.
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Dataforsyning

29.71. Dataforsyning og Infrastruktur

Ansvaret for telekommunikation er pr. juni 2022 overført fra Energistyrelsen til Styrelsen for
Dataforsyning og Effektivisering. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering skifter i den
forbindelse navn og betegnes fremover Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI).

29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (tekstanm. 103 og 118)
 (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoudgiftsbevilling ................................... 302,1 329,7 306,5 357,8 334,7 285,0 263,5
Indtægt ......................................................... 77,0 76,4 75,4 78,6 58,8 57,4 57,9
Udgift ........................................................... 390,0 405,9 385,9 436,4 393,5 342,4 321,4
Årets resultat ............................................... -10,9 0,2 -4,0  - - - -
10. Almindelig virksomhed

Udgift .................................................... 345,4 352,2 344,0 366,1 314,4 271,8 264,3
Indtægt .................................................. 69,9 74,5 75,3 77,5 57,7 56,3 56,8

30. Datafordeler
Udgift .................................................... 44,5 53,5 41,8 70,2 79,0 70,5 57,0
Indtægt .................................................. 7,1 1,8 - 1,0 1,0 1,0 1,0

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur er en statslig myndighed under Klima-, Energi-

og Forsyningsministeriet. Styrelsens opgave er at understøtte værdiskabelse og effektivisering af
den offentlige sektor ved blandt andet at sikre et godt datagrundlag for vigtige beslutninger og
store omstillinger. Det sker ved, at styrelsen leverer datagrundlaget for et digitalt Danmark - både
som dataproducent, datadistributør, datasamarbejdspartner og grunddatamyndighed. Styrelsen
sikrer med digitale datainfrastrukturer, at data fra forskellige offentlige systemer kan kobles og
bruges sammen med det geografiske datafundament.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har et lovfæstet ansvar for at sikre en sammen-
hængende tværoffentlig infrastruktur for stedbestemt information, herunder med ansvar for op-

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9.1 Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hoved-
kontiene § 29.11.01. Departementet, § 29.21.01. Energistyrelsen, §
29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut, § 29.41.01. GEUS, §
29.61.01. Geodatastyrelsen og § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning
og Infrastruktur.
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måling og landkortlægning i Danmark, Færøerne og Grønland. Fra den 1. april 2019 har Færøerne
hjemtaget de opgaver, der kan henføres til det færøske civilsamfund.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har ansvaret for den fællesoffentlige datafordeler,
der skal sikre tilgængelighed til og sikker distribution af korrekte og opdaterede grunddata for
myndigheder og private virksomheder. Med afslutningen af grunddataprogrammet i 2020 fik
styrelsen endvidere overdraget ansvaret for drift og udvikling af grunddataområdet fra Digitali-
seringsstyrelsen.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs virke er fastlagt ved bekendtgørelse om hen-
læggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, jf. BEK nr.
236 af 17. februar 2021 med hjemmel i bl.a. lov nr. 380 af 26. april 2017 om stedbestemt infor-
mation.

Med BEK nr. 1405 af 30. november 2018 om betaling for data, registre, kortværk og ydelser
og om fri anvendelse af visse data, registre og kortværk er visse data stillet frit til rådighed for
offentlige myndigheder, virksomheder og personer.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har ansvaret for gennemførelsen i Danmark af
direktivet om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Europa (INSPIRE), som
er udmøntet gennem lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union,
jf. LBK nr. 746 af 15. juni 2017, som delvist er udmøntet i bekendtgørelse om infrastruktur for
geografisk information i Den Europæiske Union, jf. BEK nr. 151 af 25. februar 2020.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur er statens repræsentant i GeoDanmark, der er et
samarbejde mellem staten og kommunerne om etablering og drift af digital infrastruktur og geo-
datagrundlag, der anvendes som fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag. Bekendtgø-
relse om kommunernes indberetning af afstemningsområder til registret Danmarks Administrative
Geografiske Inddeling indeholder regler om, hvilke oplysninger kommunerne skal indberette for
hvert afstemningsområde, jf. BEK nr. 165 af 2. marts 2018.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur varetager administration af Ledningsejerregistret,
som er et register over ejere af forsyningsledninger i jorden, jf. lov om registrering af lednings-
ejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret, jf. LBK nr. 55 af 23.
januar 2020, og bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplys-
ninger gennem Ledningsejerregistret, jf. BEK nr. 1473 af 17. december 2019. Desuden er sty-
relsen ansvarlig for Danmarks Adresseregister og har det overordnede myndighedsansvar på
adresseområdet og varetager bl.a. opgaver som regeludstedelse, vejledning og klagesagsbehand-
ling, jf. Adresseloven nr. 136 af 1. februar 2017 med tilknyttede bekendtgørelser, bl.a. bekendt-
gørelse om vejnavne og adresser, jf. BEK nr. 271 af 13. april 2018.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har myndighedsansvaret for anvendelsen af Ga-
lileo. Forvaltningen af Galileo er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr.
1285/2013 af 11. december 2013 om etablering og drift af europæiske satellitbaserede naviga-
tionssystemer.

Med ophæng i regeringsstrategien Danmarks digitaliseringsstrategi - Sammen om den digitale
udvikling har Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur overtaget opgaven om telekommuni-
kation fra § 29.21.01. Energistyrelsen. Opgaven omfatter teleområdet, herunder regulering af
elektroniske kommunikationsnetværk, fælles udnyttelse af master og anden infrastruktur, kabel-
nedgravning, radiofrekvenser, radio- og terminaludstyr og standarder for transmission af tv-sig-
naler mv. Området administreres især i henhold til lov om elektroniske kommunikationsnet og
-tjenester, jf. LBK nr. 128 af 7. februar 2014, lov nr. 741 af 1. juni 2015 om ændring af lov om
graveadgang og ekspropriation mv. til telekommunikationsformål, lov om radiofrekvenser, jf.
LBK nr. 151 af 27. januar 2021, lov om radio- og terminaludstyr og elektromagnetiske forhold,
jf. BEK nr. 291 af 17. marts 2016, lov om etablering af og fælles udnyttelse af master til radio-
kommunikationsformål mv., jf. LBK nr. 420 af 10. marts 2021 samt lov om standarder for
transmission af tv-signaler mv., jf. LBK nr. 802 af 4. maj 2021.  

Yderligere oplysninger om Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur findes på
www.sdfi.dk.

http://www.sdfi.dk
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Virksomhedsstruktur
29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, CVR-nr. 37284114.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.10 Der kan inden for bevillingen indgås flerårige aftaler med virksomhe-
der, offentlige institutioner og brugere om leje, køb, salg og distribu-
tion af ydelser vedrørende data og kort.

BV 2.2.10 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan inden for bevillingen
afholde udgifter til det flerårige, forpligtende samarbejde med landets
kommuner (GeoDanmark), der skal etablere og drive det fællesoffent-
lige geografiske administrationsgrundlag.

BV 2.3.5 Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan oppebære indtægter
og afholde udgifter med midler modtaget fra anden side, herunder
f.eks. bidrag fra private eller fonde.

Opgaver Mål
Generelle fællesomkostninger Generelle fællesomkostninger dækker over stabsfunktionerne,

som understøtter de faglige enheder, så de øvrige kerneopgaver
kan løses på en optimal måde.

Datagrundlag Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur skaber et data-
grundlag, der udtrykker den geografiske og forvaltningsmæs-
sige virkelighed i rette opløsning og aktualitet. Data skal være
gennemsigtige og om nødvendigt i en kvalitet, så myndigheder,
borgere og virksomheder kan støtte ret på dem.
Styrelsen etablerer anvendelige datamodeller, datametoder og
datastandarder, som den digitale forvaltning og lovgivning kan
bygge på. Styrelsen skaber et aktuelt, autoritativt datafunda-
ment.
Styrelsen er ansvarlig for referencenettene, der understøtter
effektiv positionering, overvågning af klimaet, opmåling, kort-
lægning mv.
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Datasammenhæng Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur sikrer tilgænge-
lighed og sammenhæng i data, så de understøtter samfundets
store omstillinger. Styrelsen gør data tilgængelige, så myndig-
heder og forvaltninger er i stand til at anvende og koble dem
på kryds og tværs, og samfundet kan håndtere fremtidens store
omstillinger. Dette realiseres gennem styrelsens centrale rolle
i tværoffentlige samarbejder om data og digital infrastruktur,
herunder samarbejdet om grunddata.
Styrelsen er desuden statens repræsentant i samarbejdet mellem
staten og kommunerne om et fællesoffentligt geografisk admi-
nistrationsgrundlag til brug for den offentlige forvaltning, og
styrelsen understøtter det danske forsvar og beredskab med
data både nationalt og internationalt.
Styrelsen har ansvaret for udvikling og drift af landsdækkende
datasamlinger, der både baseres på landsdækkende standardi-
seret dataindsamling og løbende sagsorienterede ajourføringer.

Dataforsyning og fællesoffent-
lig datadistribution

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur bidrager til en ef-
fektiv dataforsyning og datadistribution ved, at data er nemt
tilgængelige på en standardiseret måde, således at de kan an-
vendes bredt i samfundet.
Styrelsen har ansvaret for at distribuere en række fællesof-
fentlige data. Herunder udvikler og driver styrelsen den fæl-
lesoffentlige datafordeler, som skal sikre høj tilgængelighed til
offentlige grunddata, bl.a. oplysninger om ejendomme, virk-
somheder og personer.
Desuden udvikler og vedligeholder styrelsen et register over
ejere af forsyningsledninger i jorden, Ledningsejerregistret, og
etablerer et digitalt overblik over nedgravet infrastruktur.

Digitale løsninger Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur sikrer, at anven-
delsen af data og digital infrastruktur medvirker til at skabe
viden, frigøre ressourcer, øge væksten i samfundet og skabe
digitale løsninger med strategisk betydning for samfundet.
Styrelsen indgår i arbejdet med analyser af forvaltningsbehov
og samfundsøkonomiske potentialer for anvendelse af data og
infrastruktur bredt i det danske samfund, herunder særligt in-
den for klima-, energi- og forsyningsområdet.

Tele Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur varetager opgaven
om telekommunikation, som omfatter teleforsyning i forhold
til regulering og overvågning af forholdene for elektroniske
kommunikationsnet og konkurrence, infrastruktur, frekvenser
og certifikater.
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægter i alt .............................................. 77,0 76,4 75,4  78,6 58,8 57,4 57,9
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 0,0 0,0 0,1  0,1 0,1 0,1 0,1
4. Afgifter og gebyrer ................................ 10,1 12,1 11,4  11,8 11,8 11,8 11,8
6. Øvrige indtægter .................................... 66,9 64,2 63,9  66,7 46,9 45,5 46,0

Budgetteringsforudsætninger
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur indgår i en særskilt aftale med Forsvaret om le-

vering af geografiske informationer.
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan som statsvirksomhed oppebære indtægter fra

udlandet. Styrelsen kan oppebære indtægter og afholde udgifter til dækning af den danske andel
af driftsomkostninger til internationale samarbejdsaftaler med kortorganisationer mv., hvor for-
målet understøtter styrelsens opgavevaretagelse, f.eks. i forbindelse med udbud af grænseover-
skridende tjeneste- og serviceydelser inden for kort- og dataområdet, jf. BEK nr. 1405 af 30.
november 2018 om betaling for data, registre, kortværk og ydelser og om fri anvendelse af visse
data, registre og kortværk.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har ressortansvaret for administrationen af Led-
ningsejerregistret. De tilhørende gebyrindtægter opkræves i henhold til LBK nr. 55 af 23. januar
2020 og BEK nr. 1473 af 17. december 2019, som ændret ved BEK nr. 1806 af 3. december 2020.

I forbindelse med kerneopgaven telekommunikation opkræves gebyrer for prøve i amatørra-
dio og amatørradiosatelittjenesten, jf. BEK nr. 2233 af 1. december 2021 om gebyrer for prøver,
certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Personale i alt (årsværk) ............................ 307 307 315  307 286 267 261
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 201,2 190,7 196,9  204,8 188,9 176,3 171,5

Mio. kr.
R

2020
R

2021
B

2022
F

2023
BO1
2024

BO2
2025

BO3
2026

Udgift i alt ................................................ 390,0 405,9 385,9 436,4 393,5 342,4 321,4

0. Generelle fællesomkostninger ............ 71,5 76,9 73,7 76,6 71,2 62,9 62,3
1. Datagrundlag ........................................ 65,0 62,0 62,6 64,6 61,0 54,1 53,8
2. Datasammenhæng ................................ 93,2 91,0 91,3 85,9 71,2 65,8 61,1
3. Dataforsyning og fælleoffentlig datadi-

stribution ............................................... 71,0 102,2 75,6 118,9 107,6 94,9 80,3
4. Digitale løsninger................................. 33,1 24,6 25,1 32,6 25,6 14,2 14,1
5. Tele ....................................................... 56,2 49,2 57,6 57,8 56,9 50,5 49,8
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9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Reguleret egenkapital ................................. - - 12,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 48,7 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 60,9 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 113,9 100,3 107,7 83,2 78,5 65,2 95,9
+ anskaffelser .............................................. 19,2 10,1 6,0 5,0 12,2 4,0 4,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 6,8 -4,6 33,3 16,5 - 52,8 19,8
- afhændelse af aktiver ............................... - 0,3 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 24,4 21,4 25,8 26,2 25,5 26,1 26,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 115,4 84,0 121,2 78,5 65,2 95,9 93,2

Låneramme .................................................. - - 121,6 96,3 66,3 96,5 94,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 99,7 81,5 98,3 99,4 99,1
Bemærkninger: Lånerammen er udvidet med 0,4 mio. kr. i 2023, 10,5 mio. kr. i 2024, 8,0 mio. kr. i 2025 og 5,6 mio.
kr. i 2026 efter overførsel af telekommunikation fra § 29.21.01 . Energistyrelsen. Endvidere er lånerammen udvidet med
6,9 mio. kr. i 2023, 3,8 mio. kr. i 2024, 3,7 mio. kr. i 2025 og 3,6 mio. kr. i 2026 efter overførsel af kystradionettet i
Danmark fra § 29.21.01. Energistyrelsen. 

10. Almindelig virksomhed
Kontoen omhandler styrelsens ansvar for at sikre en sammenhængende tværoffentlig infra-

struktur for geografisk information, som understøtter den offentlige administration og opgaveva-
retagelse.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur er tilsluttet Klima-, Energi- og Forsyningsmini-
steriets administrative fællesskab for rejsebestilling og -kontrol, for koncernindkøb og for den
koncernfælles Data Protection Officer.

I 2014 er der indarbejdet et løft til dækning af udgifter til aktiviteter i grunddataprogrammet,
herunder fri adgang af geodata. Løftet til dækning heraf blev revideret i 2015 og udgør herefter
54,4 mio. kr. i 2016, 41,8 mio. kr. i 2017, 34,1 mio. kr. i 2018, 33,1 mio. kr. i 2019 og 32,6 mio.
kr. fra 2020 og frem. Heraf udgør fri adgang til data 20,4 mio. kr. årligt. Endvidere blev der
indarbejdet et årligt løft på 29,8 mio. kr. til omlægning af betaling fra ministerier og regioner til
den daværende KMS-statsaftale.

Der er i 2017 indarbejdet løft til dækning af driftsudgifter vedrørende initiativer i Fællesof-
fentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020 på 4,1 mio. kr. Det er aftalt, at driftsmidler til digitali-
seringsstrategiens initiativer fremadrettet udmøntes étårigt på de årlige finanslove, og i 2018, 2019
og 2020 er der indarbejdet hhv. 8,0 mio. kr., 10,4 mio. kr. og 8,7 mio. kr. til dækning af drifts-
midler. I forbindelse med finansloven for 2021 er der til dækning af renter og afskrivninger på
allerede anlagte anlæg under datainitiativerne Fælles data om terræn, klima og vand og Udveks-
ling af data om nedgravet infrastruktur indarbejdet 9,1 mio. kr. i 2021, 8,8 mio. kr. i 2022, 8,3
mio. kr. i 2023 og 7,6 mio. kr. i 2024. I forbindelse med finanslovene for 2022 og 2023 er der
yderligere indarbejdet hhv. 5,8 mio. kr. i 2025 og 1,8 mio. kr. i 2026 til dækning af renter og
afskrivninger.

I forbindelse med finanslovene for 2018 og 2019 er kontoen forhøjet med 5,2 mio. kr. i 2018,
1,5 mio. kr. i 2019, 0,3 mio. kr. årligt i 2020-2023, 0,2 mio. kr. årligt i 2024-2025 samt 0,4 mio.
kr. i 2026 til finansiering af udgifter som følge af ændret tidsplan for grunddataprogrammet.

I forbindelse med finansloven for 2019 er kontoen forhøjet med 11,7 mio. kr. i 2019, 10,9
mio. kr. i 2020, 10,6 mio. kr. i 2021, 11,1 mio. kr. i 2022 og 11,0 mio. kr. årligt fra 2023 og frem
til fortsat drift af Grønlands grundlæggende geodætiske infrastruktur - GNET. I forbindelse med
finansloven for 2020 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2022 og frem til vedligehold
af kortværket over Grønland.
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I forbindelse med finansloven for 2019 er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt fra 2019
og frem som følge af overdragelse af myndighedsansvaret for det fælleseuropæiske samarbejde
om udvikling og implementering af Galileo-tjenesterne og samspillet med den danske understøt-
tende infrastruktur fra § 28. Transportministeriet.

I forbindelse med finansloven for 2020 er kontoen nedskrevet med 0,4 mio. kr. i 2020, 0,7
mio. kr. i 2021, 0,9 mio. kr. i 2022 og 1,0 mio. kr. i 2023 og frem som følge af budgettering fra
koncernbudgetanalysen.

Der er i 2019 overført et anlægsaktiv til § 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser
for Danmark og Grønland (GEUS) med en tilhørende bevillingsoverførsel på 0,4 mio. kr. årligt
i perioden 2019-2022 og 0,3 mio. kr. i 2023.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen nedskrevet med årligt 3,9 mio. kr. fra 2021
og frem som følge af overførsel til § 29.11.01. Departementet.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen nedskrevet med årligt 0,8 mio. kr. som
følge af fordelte transitionsomkostninger og effektiviseringsgevinster ved overgang af basal it-
drift til Statens It.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen nedskrevet med 0,9 mio. kr. i 2021, 0,9
mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 på grund af overførsel til § 24.51.13. Dan-
marks Miljøportal til dækning af renter og afskrivninger ved overdragelse af anlæg under initia-
tivet 6.1 Fælles data om terræn, klima og vand. Overførslen udløber i 2024.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen nedskrevet med 5,9 mio. kr. i 2021, 6,2
mio. kr. i 2022 og 6,4 mio. kr. årligt fra 2023 og frem som følge af udmøntningen af den negative
budgetregulering fra § 29.11.79.43. Negativ budgetregulering vedr. køb af konsulentydelser.
Kontoen er yderligere nedskrevet med 1,7 mio. kr. årligt fra 2022 og frem som følge af ud-
møntning af resterende besparelser vedrørende køb af konsulentydelser.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen opskrevet med 26,2 mio. kr. i 2021, 3,5
mio. kr. i 2022, 49,9 mio. kr. i 2023 og 28,5 mio. kr. i 2024 til dækning af udgifter vedrørende
styrelsens kerneleverancer af data og visuelle standsindikatorer til den nye ejendomsvurdering.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen opskrevet med 14,7 mio. kr. i 2021, heraf
overføres 6,6 mio. kr. fra Digitaliseringsstyrelsen, 9,4 mio. kr. i 2022 og 4,4 mio. kr. årligt i pe-
rioden 2023-2030 til dækning af udgifter vedrørende styrelsens drift og udvikling af grunddata-
området og Datafordeleren. I forbindelse med finansloven for 2022 overføres heraf 7,6 mio. kr.
i 2022 og 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2023-2030 til § 29.71.01.30. Datafordeler.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen nedskrevet med 2,6 mio. kr. i 2022, 2,5
mio. kr. i 2023, 2,3 mio. kr. i 2024 og 2,2 mio. kr. i 2025 på grund af overførsel til § 29.41.01.
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) til dækning af renter
og afskrivninger ved overdragelse af anlæg under initiativet 6.1 Fælles data om terræn, klima og
vand. Overførslen udløber i 2025.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen nedskrevet med 1,0 mio. kr. i 2022, 0,9
mio. kr. i 2023, 0,9 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. i 2025 på grund af overførsel til § 23.21.13.
Danmarks Miljøportal til dækning af renter og afskrivninger ved overdragelse af anlæg under
initiativet 6.1 Fælles data om terræn, klima og vand. Overførslen udløber i 2025.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen nedjusteret med 1,7 mio. kr. i 2022, 2,6
mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. årligt i 2024 og frem som følge af udmøntning af besparelse på
statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgelige om politiets
og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af december 2020.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen nedjusteret med 0,2 mio. kr. i 2022 og
2023 samt 0,3 mio. kr. i 2024 og frem som følge af konsulentbesparelser på Finansministeriets
brugerfinansierede område og prisfald i ydelserne.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen nedskrevet med 0,3 mio. kr. fra 2022 og
frem som følge af fordelte transitionsomkostninger og effektiviseringsgevinster ved overgang af
basal it-drift til Statens It.
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I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen opskrevet med 3,4 mio. kr. årligt i perio-
den 2022-2025 til drift af datasystemer etableret under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi
2016-2020 (Terræn, Klima og Vand initiativet).

I forbindelse med finansloven for 2022 er indtægter og udgifter på kontoen forhøjet med 4,8
mio. kr. i 2022, heraf 0,5 mio. kr. i regi af GeoDanmark-samarbejdet, 6,8 mio. kr. i 2023, heraf
2,0 mio. kr. i regi af GeoDanmark-samarbejdet, 3,3 mio. kr. i 2024, heraf 0,5 mio. kr. i regi af
GeoDanmark-samarbejdet og 1,9 mio. kr. i 2025 som led i udmøntning af Digitaliseringsfonden,
i forbindelse med en samlet indsats for at understøtte en mere helhedsorienteret og datadrevet
klimatilpasning, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enheds-
listen, Alternativet og Kristendemokraterne om finansloven for 2022 af december 2021. Finansi-
eringen hertil kommer fra det danske hjemtag fra EU's genopretningsfacilitet.

I forbindelse med finansloven for 2023 er telekommunikation overført fra § 29.21.01. Ener-
gistyrelsen. Til dækning af udgifterne hertil er kontoen forhøjet med 45,3 mio. kr. i 2023, 47,1
mio. kr. i 2024, 45,0 mio. kr. i 2025 og 44,4 mio. kr. i 2026 og frem. Herunder er der i forbindelse
med finansloven for 2021 overført 0,2 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til § 29.29.05. - nu §
29.72.04. - Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland til finansiering af un-
derdækning af kontrakt med Tele Post i Grønland.

I forbindelse med finansloven for 2023 er der indgået en samarbejdsaftale mellem Sikker-
hedsstyrelsen og Energistyrelsen, som Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur indtræder i,
om kontrol med tilgængelighedskrav til forbrugerterminaludstyr. Der overføres årligt 0,2 mio. kr.
fra og med 2025 til § 08.22.41.10. Sikkerhedsstyrelsen til varetagelse af opgaverne i samar-
bejdsaftalen.

I forbindelse med finansloven for 2023 er kystradionettet til brug for radiobaserede maritime
nød- og sikkerhedstjenester i Danmark overført fra § 29.21.01. Energistyrelsen. Til dækning af
udgifterne hertil er kontoen forhøjet med 16,8 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 og 12,8 mio. kr.
årligt fra 2025 og frem. Udviklingen i bevillingen fra 2024 til 2025 skyldes udløb af særbevilling
afsat i forbindelse med finansloven for 2021.

I forbindelse med finansloven for 2023 er kontoen opskrevet med 0,1 mio. kr. i 2023 og frem
som følge af ny prismodel for Statens Administration.

I forbindelse med finansloven for 2023 er kontoen nedskrevet med 0,1 mio. kr. i 2023 og
frem som følge af udmøntning af konsulentbesparelser på finansministeriets brugerfinansierede
områder så vidt angår Politiforliget.

I forbindelse med finansloven for 2023 er kontoen opskrevet med 4,0 mio. kr. i 2023 til im-
plementering af varmechecken.

I forbindelse med finansloven for 2023 er kontoen opskrevet med 3,0 mio. kr. i 2023 til fi-
nansiering af administrationsomkostninger ved udmøntning af § 29.72.03. Bredbåndsdækning og
digital infrastruktur mv.

30. Datafordeler
Kontoen vedrører styrelsens ansvar for at udvikle og drive den fælles offentlige datafordeler.

Fra 2015 er der indarbejdet et løft til dækning af udgifterne hertil. Løftet udgør 7,8 mio. kr. i
2015, 20,4 mio. kr. i 2016, 25,9 mio. kr. i 2017, 21,2 mio. kr. i 2018, 20,9 mio. kr. i 2019, 20,5
mio. kr. i 2020, 20,2 mio. kr. i 2021, 19,9 mio. kr. i 2022 og 17,8 mio. kr. årligt i 2023 og frem.
 I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen opskrevet med 7,0 mio. kr. i 2021, 8,8 mio.
kr. i 2022, 43,8 mio. kr. i 2023, 52,5 mio. kr. i 2024, 45,9 mio. kr. i 2025, 34,2 mio. kr. i 2026,
35,6 mio. kr. i 2027, 37,0 mio. kr. i 2028, 38,4 mio. kr. i 2029 og 39,7 mio. kr. i 2030 til dækning
af udgifter vedrørende styrelsens genudbud og videreudvikling af den fællesoffentlige Datafor-
deler.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen opskrevet med 7,6 mio. kr. i 2022 og 2,5
mio. kr. årligt i perioden 2023-2030 ved overførsel fra § 29.71.01.10. Almindelig virksomhed til
dækning af udgifter vedrørende styrelsens drift og udvikling af grunddataområdet og Dataforde-
leren.
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90. Indtægtsdækket virksomhed
Kontoen omfatter konsulentydelser til private virksomheder og offentlige myndigheder, der

ønsker specielt bearbejdede datasæt og dataleverancer.
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29.72. Tele

Aktivitetsområdet § 29.72. Tele er oprettet under hovedområde § 29.7. Dataforsyning i for-
bindelse med finansloven for 2023, da ansvaret for teleområdet pr. juni 2022 overgår fra Ener-
gistyrelsen til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, jf. regeringsstrategien Danmarks di-
gitaliseringsstrategi - Sammen om den digitale udvikling lanceret i maj 2022. I den forbindelse
nedlægges aktivitetsområdet § 29.29. Tele og erstattes af § 29.72. Tele. Samtlige gældende ho-
vedkonti under § 29.29. Tele er flyttet til § 29.72. Tele. § 29.72.01. Frekvensauktioner og §
29.72.02. Frekvens- og nummerafgifter er henregnet il statens indtægtsbudget.

29.72.01. Frekvensauktioner
Kontoen vedrører statens provenu i forbindelse med frekvensauktioner og er opført på ind-

tægtsbudgettet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indtægtsbevilling ......................................... 225,1 358,7 377,9 377,9 531,4 428,8 428,8
10. Auktionsprovenu

Indtægt ................................................ 0,1 207,6 - - - - -
11. Salg af varer .................................. 0,1 207,6 - - - - -

20. 800 MHz-auktion
Indtægt ................................................ 73,9 - - - - - -
11. Salg af varer .................................. 73,9 - - - - - -

30. 1800 MHz-auktion
Indtægt ................................................ 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 - -
11. Salg af varer .................................. 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 - -

40. 700 MHz-, 900 MHz- og 2300
 MHz-auktion

Indtægt ................................................ 48,5 48,5 221,2 221,2 221,2 221,2 221,2
11. Salg af varer .................................. 48,5 48,5 221,2 221,2 221,2 221,2 221,2

50. 1500 MHz-, 2100 MHz-, 2300
MHz-, 3,5GHz- og 26 GHz-auk-

 tion
Indtægt ................................................ - - 54,1 54,1 207,6 207,6 207,6
11. Salg af varer .................................. - - 54,1 54,1 207,6 207,6 207,6

10. Auktionsprovenu
På kontoen er optaget provenu fra auktioner, jf. LBK nr. 1100 af 10. august 2016 om radio-

frekvenser. 
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. 800 MHz-auktion
På kontoen optages der indtægter fra auktionen over tilladelser i 800 MHz-frekvensbåndet,

som blev holdt i 2012. Auktionsprovenuet betales ved en udbetaling på 20 pct. forud for udste-
delsen af tilladelserne. De 20 pct. af provenuet er optaget på forslag til lov om tillægsbevilling
for 2012. Resten af provenuet afdrages over de næstfølgende 8 år med 10 pct. årligt. Indtægts-
bevillingen er på denne baggrund opført med 73,9 mio. kr. årligt som følge af afholdelse af
auktion over 800 MHz-frekvenser til og med 2020.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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30. 1800 MHz-auktion
På kontoen optages der indtægter fra auktion over tilladelser i 1800 MHz-frekvensbåndet.

Auktionsprovenuet betales ved en udbetaling på 20 pct. i 2016 forud for udstedelsen af tilladel-
serne. De 20 pct. af provenuet er optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016. Resten
af provenuet afdrages over de næstfølgende 8 år med 10 pct. årligt. Indtægtsbevillingen er på
denne baggrund opført med 102,6 mio. kr. årligt til og med 2024.

40. 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktion
På kontoen optages der indtægter fra auktion over tilladelser i 700 MHz-, 900 MHz- og 2300

MHz-frekvensbåndene. Auktionsprovenuet betales ved en udbetaling på 10 pct. i 2019 forud for
udstedelsen af tilladelserne. De 10 pct. af provenuet er optaget på forslag til lov om tillægsbe-
villing for 2019. Resten af provenuet afdrages over 9 år med 10 pct. årligt. Auktionsvinderne har
aftalt med Energistyrelsen, hvornår afdragsperioden påbegyndes. En auktionsvinder betaler afdrag
fra 2020-2028, mens de to andre auktionsvindere betaler afdrag fra 2022-2030. Indtægtsbevillin-
gen er på denne baggrund opført med 48,5 mio. kr. årligt i 2020-2021, 221,2 mio. kr. årligt i
2022-2028 og 172,7 mio. kr. årligt i 2029-2030.

50. 1500 MHz-, 2100 MHz-, 2300 MHz-, 3,5GHz- og 26 GHz-auktion
På kontoen optages der indtægter fra auktion over tilladelser i 1500 MHz-, 2100 MHz-, 2300

MHz-, 3,5 GHz- og 26 GHz-frekvensbåndene. Auktionsprovenuet betales ved en udbetaling på
10 pct. i 2021 forud for udstedelsen af tilladelserne. Resten af provenuet afdrages over 9 år med
10 pct. årligt. Auktionsvinderne har aftalt med Energistyrelsen, hvornår afdragsperioden påbe-
gyndes. En auktionsvinder betaler afdrag fra 2022-2030, mens de to andre auktionsvindere betaler
afdrag fra 2024-2032. Indtægtsbevillingen er på denne baggrund opført med 207,6 mio. kr. i 2021,
54,1 mio. kr. årligt i 2022-2023, 207,6 mio. kr. årligt i 2024-2030 og 153,6 mio. kr. årligt i
2031-2032.

29.72.02. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 118)
Kontoen vedrører statens provenu i forbindelse med frekvens- og nummerafgifter opkrævet

af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,2 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 169,5 179,6 182,7 182,7 182,7 182,7 182,7
10. Frekvens- og nummerafgifter

Udgift ................................................... 0,0 0,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,2 - - - - -
Indtægt ................................................ 169,5 179,6 182,7 182,7 182,7 182,7 182,7
11. Salg af varer .................................. - - - 182,7 182,7 182,7 182,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 169,5 179,6 182,7 - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,0 0,0 - - - - -
28. Ekstraordinære indtægter ............. 0,0 - - - - - -

10. Frekvens- og nummerafgifter
Der henvises til hovedkontoens indledning. Reglerne for tilbagelevering af nummerserier er

præciseret med BEK nr. 1883 af 7. december 2020 om ændring af bekendtgørelse om den sam-
lede danske nummerplan.
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29.72.03. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. (tekstanm. 119) (Reser-
vationsbev.)

Kontoen omfatter initiativer vedrørende bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 97,1 97,0 97,0 97,0 - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 97,0 - - - - -
10. Bredbåndspulje

Udgift ................................................... 97,1 97,0 97,0 97,0 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 97,1 97,0 97,0 97,0 - - -
Indtægt ................................................ - 97,0 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 97,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,7
I alt .................................................................................................................................. 0,7

10. Bredbåndspulje
Med Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det

Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 oprettes en for-
søgsordning med en statslig bredbåndspulje på i alt 200,0 mio. kr. til at forbedre dækningen. Til
ordningen udmøntes 80,0 mio. kr. i 2016 og 40,0 mio. kr. i 2017, mens der afsættes 40,0 mio.
kr. årligt i 2018-2019 under § 29.29.04.30. Reserve til Bredbåndspulje. Til administration af
ordningen er overført 2,4 mio. kr. i 2016 og 1,2 mio. kr. i 2017 til § 29.21.01. Energistyrelsen.

Kontoen er i 2018 forhøjet med 101,1 mio. kr., hvoraf 41,1 mio. kr. er finansieret ved over-
førsel til kontoen fra § 29.29.04.30. Reserve til Bredbåndspulje, jf. akt. 88 af 26. april 2018. I
denne forbindelse er der til administration af ordningen overført 3,0 mio. kr. i 2018 til § 29.21.01.
Energistyrelsen.

I henhold til Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Bredbånd og
mobil i digital verdensklasse af maj 2018 er kontoen i 2019 forhøjet med 101,5 mio. kr., hvoraf
41,5 mio. kr. er finansieret ved overførsel til kontoen fra § 29.29.04.30. Reserve til Bredbånds-
pulje. I denne forbindelse er der til administration af ordningen overført 3,0 mio. kr. i 2019 til §
29.21.01. Energistyrelsen.

Kontoen er i 2020 forhøjet med 100,0 mio. kr. til videreførelsen af den statslige bredbånds-
pulje til forbedring af dækningen, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019. Til admini-
stration af ordningen overføres 3,0 mio. kr. i 2020, heraf 2,5 mio. kr. som lønsum, til § 29.21.01.
Energistyrelsen.

I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen forhøjet med 100,0 mio. kr. i 2021 til vi-
dereførelsen af den statslige bredbåndspulje til forbedring af dækningen, jf. Aftale mellem rege-

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Der kan gives tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.
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ringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for
2021 af december 2020. Til administration af ordningen overføres 3,0 mio. kr., heraf 2,5 mio.
kr. som lønsum, til § 29.21.01. Energistyrelsen.

I forbindelse med finansloven for 2022 er kontoen forhøjet med 100,0 mio. kr. i 2022 til vi-
dereførelsen af den statslige bredbåndspulje til forbedring af dækningen, jf. Aftale mellem rege-
ringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det
Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristen-
demokraterne om mere liv i bymidter og landdistrikter af november 2021. Til administration af
ordningen overføres 3,0 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen.
I forbindelse med finansloven for 2023 er kontoen opskrevet med 100,0 mio. kr. i 2023. Til ad-
ministration af ordningen overføres 3,0 mio. kr. til § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og
Infrastruktur.

29.72.04. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland (Reserva-
tionsbev.)

Hovedkontoen er oprettet som følge af statens overtagelse af ansvaret for organisering og
finansiering af kystradionettet til brug for radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i
Grønland.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Udgiftsbevilling ........................................... 35,2 35,0 35,5 37,5 37,5 37,5 37,5
10. Udgifter til radiobaserede mariti-

me nød- og sikkerhedstjenester i
 Grønland

Udgift ................................................... 35,2 35,0 35,5 37,5 37,5 37,5 37,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 35,2 35,0 - 37,5 37,5 37,5 37,5
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 35,5 - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2022

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1

10. Udgifter til radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Grønland
Der henvises til hovedkontoens indledning.
I forbindelse med finansloven for 2021 er kontoen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt fra 2021

og frem, som overføres fra § 29.21.01. Energistyrelsen til finansiering af underdækning af kon-
trakt med Tusass (tidligere Tele-Post) i Grønland.
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2001 og er senest ændret i 2020, hvor

kontiene, tekstanmærkningen henviser til, er blevet ajourført. Tekstanmærkningen præciserer
reglerne for administration af tilskud under de omhandlede konti, herunder krav til dokumentation
mv. fra tilskudsmodtagerens side.

Ad tekstanmærkning nr. 103.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er senest ændret i forbindelse med

finansloven for 2023.
Bestemmelsen er nødvendig for, at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som ved oprettelsen

af Kort- og Matrikelstyrelsen (pr. d. 1. januar 2013 Geodatastyrelsen og pr. d. 1. januar 2016
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering) blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forrin-
ges. En række af de omfattede medarbejdere overførtes i 2005 fra Kort- og Matrikelstyrelsen til
henholdsvis De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Miljøministe-
riets Center for Koncernforvaltning.

De medarbejdere, der i 2005 blev overført til Center for Koncernforvaltning, er ved nedlæg-
gelsen af centeret tilbageført til Kort- og Matrikelstyrelsen (pr. d. 1. januar 2013 Geodatastyrelsen
og pr. d. 1. januar 2016 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering). Som følge af et servi-
ceeftersyn af det nuværende Miljøministeriums organisation og oprettelsen af Naturstyrelsen
flyttedes medarbejdere, tidligere overført fra Forsvarsministeriet, til Miljøstyrelsen og Natursty-
relsen. For at ansættelsesvilkårene for de pågældende ikke forringes, tilføjedes Miljøstyrelsen og
Naturstyrelsen til tekstanmærkningen.

Ved kgl. Resolution af 28. juni 2015 er Geodatastyrelsen overført til det nuværende Klima-,
Energi- og Forsyningsministeriums ressort.

Med den daværende VLAK-regerings plan Bedre balance - Statslige arbejdspladser tættere
på borgere og virksomheder blev det besluttet, at Geodatastyrelsen skulle opdeles i to selvstæn-
dige styrelser: Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Styrelsen for
Dataforsyning og Effektivisering tilføjes derfor tekstanmærkningen.

Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finansloven for 2023, hvor § 29.71.01 æn-
drer navn fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering til Styrelsen for Dataforsyning og
Infrastruktur, som herefter er tilknyttet tekstanmærkningen. Navneændringen sker i forbindelse
med overførslen af ansvaret for telekommunikation fra Energistyrelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 104.
Tekstanmærkningen er gentaget uændret siden 2013 til og med 2021. Det er vurderet, at der

er behov for tekstanmærkningen i 2023, hvorfor den er oprettet igen.
Tekstanmærkningen, der oprindeligt er oprettet på finansloven for 2008, har til formål at

skabe hjemmel for klima-, energi- og forsyningsministeren til at meddele tilsagn om støtte til og
fastsætte kriterier for støtte til en forsøgsordning med elbiler. Med Aftale mellem den daværende
SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den
danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 er ordningen forlænget og udvidet til også at om-
fatte plug-in hybridbiler.



§ 29. 139

Ad tekstanmærkning nr. 108.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2010 og er ændret på finansloven for 2012

til og med 2021. Det er vurderet, at der er behov for tekstanmærkningen i 2023, hvorfor den er
oprettet igen.

Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2010 og er med Aftale mellem den da-
værende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti
om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 udvidet til også at omfatte plug-in hy-
bridbiler. Der er tale om en undtagelse til bestemmelserne om beskatning af fri bil i ligningslo-
vens § 16 om skattepligt af goder, der stilles til privat rådighed af arbejdsgiveren mv. og stats-
skattelovens § 4 om, at alle indtægter er skattepligtige uanset fremtrædelsesform.

Efter BEK nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler med
senere ændringer for så vidt angår muligheden for, at der som led i forsøgsordningen også vil
kunne inddrages erfaringer med plug-in-hybrid biler, gives støtten med henblik på afprøvning og
erfaringsindsamling vedrørende tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter
ved anvendelse af elbiler og evt. plug-in hybridbiler i praksis. I en række af de projekter, der er
ydet støtte til, vil flådeejerne stille elbiler og evt. plug-in hybridbiler til rådighed for enten deres
ansatte eller for private familier med henblik på at opsamle erfaringer om privat benyttelse af
elbiler/plug-in hybridbiler.

Tekstanmærkningen skal sikre, at disse personer ikke bliver skattepligtige af privat anven-
delse af elbiler eller plug-in hybridbiler, der er stillet til rådighed som led i forsøgsordningen.

Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til BEK §
10. Det sker, hvis tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller
fortiet oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilsagn og udbetaling af tilskud
eller under projektforløbet. Ligesom det sker, hvis vilkår for tilsagn ikke opfyldes, eller projektet
ikke afsluttes inden for den frist, der er fastsat i afgørelsen om tilsagn. Skattefritagelsen ophører
fra det tidspunkt, Energistyrelsen har truffet afgørelse i medfør af BEK § 10. Hvis elbilen eller
plug-in hybridbilen derimod er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold for en ansat
direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, bortfalder
skattefritagelsen allerede fra det tidspunkt, hvor forsøget starter, med henblik på at undgå en
utilsigtet begunstigelse.

Hjemlen er oprettet som en tekstanmærkning, da der er tale om en skattefritagelse af be-
grænset varighed, som knytter sig til en midlertidig forsøgsordning, hvor bevillingen løber frem
til 2015. Skattefritagelsen vil for det enkelte projekt højst være gældende i perioden, hvor pro-
jektet skal løbe i henhold til tilskudsvilkårene.

Ad tekstanmærkning nr. 112.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2012 og er senest ændret på finansloven

for 2022 til ikke længere at omfatte materiel hjemmel til støtte af Nordisk Folkecenter for ved-
varende Energi.

Tekstanmærkningen har til formål at give klima-, energi- og forsyningsministeren mulighed
for at fastsætte bestemmelser vedrørende regnskabs- og revisionsinstrukser for Samsø Energi-
akademi og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi med henblik på at yde driftstilskud.

Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finansloven for 2022 for at sikre hjemmel
til at støtte Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Ad tekstanmærkning nr. 114.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2013.
Tekstanmærkningen er opført som foregående år og har til formål at give Danmarks Meteo-

rologiske Institut hjemmel til at opkræve rykkergebyrer for erindringsskrivelser vedrørende ind-
drivelse af tilgodehavender.
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Ad tekstanmærkning nr. 115.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2014 og gentaget uændret til og med 2021.

Det er vurderet, at der er behov for tekstanmærkningen i 2023, hvorfor den er oprettet igen.
Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til klima-, energi- og forsy-

ningsministeren til at kunne fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse.

Ad tekstanmærkning nr. 118.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 1998 på § 19. Uddannelses- og Forsk-

ningsministeriet og er senest ændret i forbindelse med finansloven for 2023. Tekstanmærkningen
er ændret på finansloven for 2013 som følge af en forhøjelse af frekvens- og nummerafgifterne.
Forhøjelserne af afgifterne sker for at styrke muligheden for effektiv inddrivelse af skyldige fre-
kvensafgifter samt for at styrke det adfærdsregulerende element i nummerafgiften.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 som konsekvens af vedtagelsen af lov
om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. LBK nr. 128 af 7. februar 2014, som ændret
ved lov nr. 203 af 28, februar 2017. Endvidere er der under nummerafgifterne anført afgiften for
12-cifrede numre, som i udgangspunktet tildeles i blokke á 10.000 med henblik på anvendelse til
M2M (machine-to-machine kommunikation).

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2011, da der er tilføjet takstrater vedrørende
forsøgstilladelser.

Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finansloven for 2010, idet der som følge af
vedtagelsen af ny lov om radiofrekvenser er opstået et behov for at kunne tilpasse frekvensaf-
gifterne til den mere fleksible frekvensanvendelse, som lov om radiofrekvenser, jf. LBK nr 1100
af 10. august 2016, giver mulighed for. Der forventes ikke et mer- eller mindreprovenu som
konsekvens af indførelsen af den nye afgiftsmodel.

Afgifterne opkræves med hjemmel i henholdsvis lov om radiofrekvenser, jf. LBK nr. 151 af
27. januar 2021 og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (LBK nr. 128 af 7. fe-
bruar 2014, som ændret ved lov nr. 203 af 27. februar 2017). Efter § 50, stk. 2, i lov om radio-
frekvenser og § 25 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester skal afgifternes stør-
relse fastsættes årligt i finansloven. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet opkræver de i tekstanmærkningen anførte frekvensafgifter og nummeraf-
gifter. Frekvensafgifterne og nummerafgifterne vil blive bekendtgjort på Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriets hjemmeside.

Efter ændringen af telelovens § 32 (nu § 25) af d. 28. juni 2007 er der tillige hjemmel til at
opkræve nummerafgift hos forsyningspligtudbydere, hvor der tidligere kun kunne opkræves
nummerafgift hos udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Ændringen af § 32
(nu § 25) er en konsekvensændring, idet der med de nye regler om forsyningspligt er åbnet for,
at andre end udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester kan udpeges til forsy-
ningspligtudbydere.

Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finansloven for 2019, da afgiften for fre-
kvensanvendelse i de højere frekvensbånd er reduceret. En sådan reduktion vil medføre, at an-
vendelse af radiokædeforbindelser i disse frekvensbånd udgør et konkurrencedygtigt alternativ til
andre infrastukturløsninger til f.eks. mobilnettene.

Tildeling af NSPC-koder til forsøgsdrift udgår, og på den baggrund udgår ligeledes afgiften
for NSPC-koder til forsøgsdrift.

Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finansloven for 2020, da tildeling af dele
af en MNC til brug for machine to machine (M2M) kommunikation til offentlige myndigheder
og virksomheder, der anvender M2M kommunikation, men som ikke er udbydere af elektroniske
kommunikationsnet og tjenester udgår. Der arbejdes på en ny løsning.

 Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finansloven for 2023, da ansvaret for tele-
kommunikation er flyttet fra Energistyrelsen til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, jf.
regeringsstrategien Danmarks digitaliseringsstrategi - Sammen om den digitale udvikling. Tele-
området overføres derfor på finansloven for 2023 fra § 29.2. Energi og forsyning til § 29.7. Da-
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taforsyning, og § 29.72.02. Frekvens og nummerafgifter og § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsy-
ning og Infrastruktur tilknyttes derfor tekstanmærkningen.

Ad tekstanmærkning nr. 119.
Tekstanmærkningen er oprettet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 og er senest

ændret i forbindelse med finansloven for 2023.
Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til klima-, energi- og forsy-

ningsministeren til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om tilskud til etablering af bred-
bånd.

Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finansloven for 2022 for at præcisere det
forhold, at ministeren kan fastsætte regler om klageadgang, herunder at afgørelser ikke kan på-
klages til anden administrativ myndighed.

Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finansloven for 2023, da ansvaret for tele-
kommunikation er flyttet fra Energistyrelsen til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, jf.
regeringsstrategien Danmarks digitaliseringsstrategi - Sammen om den digitale udvikling. Tele-
området overføres derfor på finansloven for 2023 fra § 29.2. Energi og forsyning til § 29.7. Da-
taforsyning, og § 29.72.03. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. tilknyttes derfor
tekstanmærkningen.

Ad tekstanmærkning nr. 120.
Tekstanmærkningen er oprettet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016, er ændret i

2018 til også at omfatte materiel hjemmel til støtte til etablering af eldrevne varmepumper og er
senest ændret på finansloven for 2021, hvor kontiene, tekstanmærkningen henviser til, er blevet
ajourført.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til klima-, energi- og forsy-
ningsministeren til at meddele tilsagn om tilskud til virksomheder, som skal tilbyde installation
af varmepumper til bygningsejere efter nye koncepter for ejerskab og drift af varmepumper; til
virksomheder, offentlige/private samarbejder og uddannelses- og forskningsinstitutioner til ana-
lyser samt udvikling og afprøvning af produkter og tjenesteydelser til fremme af energieffektivitet
og energifleksibilitet i bygninger; støtte af initiativer, der fremmer integration mellem de for-
skellige forsyningssektorer (et smart energisystem) samt støtte til etablering af eldrevne varme-
pumper med henblik på at fortrænge eksisterende varmeproduktion baseret på fossile brændsler
uden for kvotesektoren.

Ad tekstanmærkning nr. 123.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2019.
Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til, at klima-, energi- og

forsyningsministeren bemyndiges til at etablere, afgrænse og fastsætte kriterier for tildeling af
midler for en tilskudspulje til fremme af energieksportindsatsen. Formålet med puljen er at bi-
drage til øget eksport af dansk energiteknologi.

Ad tekstanmærkning nr. 125.
Tekstanmærkningen er oprettet på lov om tillægsbevilling for 2019, jf. akt. 131 af 25. april

2019, og er blevet ajourført på finansloven for 2021 og 2023 på grund af opdateret materiel
hjemmel.

Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til, at klima-, energi- og
forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om tilskud til
rådgivning af decentrale kraftværker, der har modtaget grundbeløbsstøtte, til varmeforbrugere
tilsluttet sådanne værker samt til virksomheder, der efter nærmere fastsatte regler tilbyder instal-
lation af individuelle varmepumper og solvarmeanlæg hos varmeforbrugere, som er tilknyttet et
grundbeløbsværk.
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Ad tekstanmærkning nr. 126.
Tekstanmærkningen er oprettet på lov om tillægsbevilling for 2019, jf. akt. 131 af 25. april

2019, og er blevet ajourført på finansloven for 2021 på grund af opdateret materiel hjemmel.
Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til, at klima-, energi- og

forsyningsministeren kan fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om tilskud til kommuner, der
i medfør af en kommunal garanti hæfter for restgælden af anlægslån i lukkede decentrale kraft-
varmeværker, som har modtaget grundbeløbsstøtte. Muligheden for at meddele tilsagn om tilskud
omfatter også kommuner, der i medfør af kommunal garanti hæfter for restgælden i øvrige varme-
eller kraftvarmeværker, der godkendes til lukning i nær tilknytning til lukningen af et grundbe-
løbsværk.

Ad tekstanmærkning nr. 127.
Tekstanmærkningen er oprettet på lov om tillægsbevilling for 2019, jf. akt. 121 af 25. april

2019, og er blevet ajourført på finansloven for 2021 på grund af opdateret materiel hjemmel.
Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til, at klima-, energi- og

forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om tilskud til
projekter, som vedrører lagring af energi.

Ad tekstanmærkning nr. 129.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2021.
Tekstanmærkningen har til formål at give klima-, energi- og forsyningsministeren hjemmel

til at udforme regler for meddelelse af tilsagn om og administration af tilskud til fjernvarme-
virksomheders udrulning af nye fjernvarmenet.

Det statslige tilskud til fjernvarmevirksomheders udrulning af nye fjernvarmenet forventes
tilrettelagt inden for rammerne af Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17.
juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens
artikel 107 og 108 (den generelle gruppefritagelsesforordning), som ikke kræver forudgående
godkendelse af støtten fra EU-Kommissionen. Tilskud gives som tilsagn under forudsætning af,
at betingelserne i den generelle gruppefritagelsesforordning er opfyldt.

Ad tekstanmærkning nr. 130.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2021 og er senest ændret i forbindelse med

finansloven for 2022.
Tekstanmærkningen har til formål at præcisere reglerne for administrationen af tilskud under

den omhandlende konto, herunder dækning af omkostninger til afkobling af hustande fra gassy-
stemet.

Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finansloven for 2022 for at præcisere, at der
tale om en ordning, der vedrører gassystemet og ikke blot gasnettet. Ændringen vedrører desuden
en opdatering af den materielle hjemmels aktuelle placering i gældende lovgivning.

Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finansloven for 2022 for at sikre hjemmel
til, at afkoblingsordningen overgår til en delvis de minimis-ordning. I samme ombæring er
strukturen og sproget i tekstanmærkningen justeret, blandt andet grundet ændringen af gasforsy-
ningsloven og for generel præcisering.

Ad tekstanmærkning nr. 131.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2021 og er senest ændret i forbindelse med

finansloven for 2022.
Tekstanmærkningen har til formål at give klima-, energi- og forsyningsministeren hjemmel

til at udforme regler for meddelelse af tilsagn om og administration af tilskud til energirenove-
ringer, konverteringer og intelligente løsninger, der kan give energiforbedringer i kommunalt og
regionalt ejede og benyttede bygninger.
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Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finansloven for 2022 for at sikre hjemmel
til at undlade at indføre tekniske specifikationer mv., som omtales i reglerne, i Lovtidende, samt
hjemmel til at indføre regler om digital kommunikation.

Ad tekstanmærkning nr. 132.
Tekstanmærkningen er oprettet på lov om tillægsbevilling for 2021, jf. akt. 14 af 18. no-

vember 2021.
Formålet med tekstanmærkningen er, at give klima-, energi- og forsyningsministeren hjemmel

til at meddele tilsagn om tilskud til Nordic Sugar til etablering af produktionsanlæg til håndtering
af gasolie i en overgangsperiode. Tekstanmærkningen har derudover også til formål, at give kli-
ma-, energi- og forsyningsministeren hjemmel til at fastsætte vilkår for tilskud og indhentelse af
relevante oplysninger fra Nordic Sugar i forbindelse med tilsagnsgivning, efterfølgende kontrol
af og tilsyn med tilskuddets anvendelse.

Ad tekstanmærkning nr. 133.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2022.
Tekstanmærkningen har til formål at give klima-, energi- og forsyningsministeren bemyn-

digelse til at fastsætte nærmere regler om kriterier for tilsagn om tilskud til køb af grønne lastbiler,
herunder regler for administration af ordningen og meddelelse af tilsagn, herunder bl.a. om be-
regningsgrundlaget og prioriteringer mellem ligeværdige ansøgninger.

Ad tekstanmærkning nr. 134.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2022.
Tekstanmærkningen er oprettet efter en overførsel af midler ifm. finansloven for 2022 til

udmøntning af puljen. Midlerne er flyttet fra § 24.33.02.35. Pulje til teknologier med reduk-
tionspotentiale inden for landbrugssektoren til § 29.24.02.20. Pulje til teknologier med reduk-
tionspotentiale inden for landbrugssektoren.

Tekstanmærkningen har til formål at give klima-, energi- og forsyningsministeren hjemmel
til at fastsætte reglerne for administration af tilskud under de omhandlede konti.

Ad tekstanmærkning nr. 135.
Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2023.
Tekstanmærkningen har til formål at give klima-, energi- og forsyningsministeren hjemmel

til at udforme regler for meddelelse af tilsagn om og administration af tilskud til lokale energi-
fællesskaber i samarbejde med elhandelsvirksomheder, kollektive elforsyningsvirksomheder og
kommuner med henblik på udvikling af deling, produktion, levering og forbrug af elektricitet
samt aggregering, energilagring og effektivitetsydelser inden for et energifællesskab.
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